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Lyhenteet 

BREEAM British Research Establishment Environmental Assessment 

Method. Ympäristöarvioinnin menetelmä, jota käytetään yk-

sittäisen kohteen tai useita kohteita käsittävän kokonaisuu-

den arviointiin [6]. 

DGNB German Sustainable Building Council. Konsepti, joka avus-

taa rakennuksia ja kaupunkialuerakentamista kestävän kehi-

tyksen näkökulmasta. [7.] 

E-luku Rakennuksen energialuku, joka kuvastaa rakennuksen 

energiatehokkuutta. Mitä pienempi rakennuksen E-luku on, 

sitä energiatehokkaampi on koko rakennus. [26.] 

Infratyöt Kiviaines-, asfaltti- ja päällystetyöt, jotka toteuttaa pääasias-

sa NCC Roads. NCC Roads on yksi NCC:n toimialoista. [1.] 

LCA  Life Cycle Assessment. Rakennushankkeen ympäristö-

kuormituksien arviointimenetelmä [27]. 

LCC Life Cycle Costing. Rakennushankkeen elinkaarikustannus-

ten arvioinnin työkalu [27]. 

LEED Leadership in Energy and Environmental Desing eli johta-

juus energia- ja ympäristösuunnittelussa. Järjestelmä, joka 

sertifioi rakennusten ja kestävän kehityksen periaatteella 

toimivan ympäristön. [6.] 

Platform-konsepti NCC:n kehittämä konsepti elementtituotantoon, jossa ra-

kennetaan käyttäen tilaelementtejä [11]. 

PPP-projekti Public Private Partnership on hankkeen toteutusmalli, jossa 

huomio painottuu hankkeen suunnitteluratkaisuihin ja sen 

elinkaarikustannuksiin. Tällöin rakentaja vastaa kohteen 

toimivuudesta, toimintaa tukevista palveluista sekä kohteen 

ylläpidosta. [14.] 



 

  

U-arvo U-arvo on rakenteen lämmönläpäisykerroin, jonka avulla 

ilmaistaan rakenteen eristyskykyä. Mitä pienempi U-arvo ra-

kenteella, sitä parempi on sen eristyskyky. [25.] 

VDC Virtual Design and Construction. Suunnittelun osa-alue, jos-

sa rakennuskohde mallinnetaan virtuaalisesti. [1.] 

Yleishyödyllinen Rakennuttaja, joka ei tavoittele voittoa vaan asiakaslähtöistä 

rakennuttaja  rakennuttamistoimintaa [31]. 
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1 Johdanto 

1.1 Tavoitteet 

Opinnäytetyön tavoitteena on tarkastella NCC Rakennus Oy:n toimialan uudistamista 

uuden vision, mission, arvon sekä brändiaseman kautta. Tarkoituksena on selvittää 

erilaisia toimenpiteitä, joita tulee tulevien vuosien kuluessa tehdä, jotta NCC saavuttaa 

uuden visionsa mukaisen tason yrityksenä.  

Opinnäytetyöstä pyritään luomaan eräänlainen road-map, jossa käydään läpi, missä 

NCC on nyt, mitä toimenpiteitä on tehtävä, että NCC pääsee vision ja arvon haluamalle 

tasolle sekä mitä hyötyjä vision tavoittamisesta on yritykselle tulevaisuudessa. Lisäksi 

työssä käy ilmi, kuinka hyvin yrityksen sisäinen viestintä toimii ja osataanko yritysjoh-

don suunnittelemat toimenpiteet ottaa käyttöön työntekijöiden keskuudessa. 

Tarkoituksena on tarkastella ja ideoida, miten uusi visio ja arvo näkyvät NCC Raken-

nus Oy:n korjausrakentamisen yksikössä, KR:ssä. Uuden vision, mission, arvon sekä 

brändiaseman yhteydessä tutkitaan rakennusalalla tärkeässä roolissa olevaa kestävää 

kehitystä sekä sitä, minkälaisia ylivertaisia kestävän kehityksen mahdollisuuksia toimi-

alan uudistaminen antaa korjausrakentamiselle. 

1.2 Aiheen rajaus 

Työssä käydään yleisesti läpi yritysten liiketoiminnan periaatteita sekä vision, mission, 

arvojen ja brändiaseman merkitystä yrityksille. Lisäksi kuvataan NCC:n yleistilanne 

ennen toimialan uudistamista sekä muuttunutta toimintaa yrityksen sisällä vuoden 2014 

alusta lähtien. KR:n toimiala on jaettu kahteen eri yksikköön: korjausurakoinnin yksik-

köön sekä elinkaaripalveluihin. Opinnäytetyössä keskitytään korjausurakoinnin yksik-

köön, KRK:hon. 

Toimialan uudistaminen on koko NCC:llekin uusi asia vielä vuonna 2014, joten työssä 

tutkitaan toimialan uudistamisen vaikutuksia melko lyhyellä aikavälillä. Huomio kiinnit-

tyy toimialan uudistamisen lähtökohtiin ja mahdollisiin uusiin tavoitteisiin, joita näin 

alussa on määritelty. Koska aihe on yrityksessäkin niin uusi, kirjoituksessa on osio, 
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jossa tutkitaan, miten tavoitteet saavutetaan. Työssä osio, jossa tutkitaan miten tavoit-

teet saavutetaan, perustuu pitkälti NCC:n toimihenkilöiden ja työntekijöiden mielipitei-

siin. Mielipiteet toimintatapojen uudistamisesta saadaan haastatteluiden avulla. 

1.3 Menetelmät 

Internetistä sekä kirjallisista lähteistä etsitään tietoa yritystoiminnasta yleisesti. Lisäksi 

työssä käytetään apuna NCC:n omilta kanavilta löytyvää tietoa niin tämänhetkisestä 

tilanteesta, kuin uudistamisesta ja siihen tarvittavista toimenpiteistä. Kerätään myös 

kirjallisia lähteitä NCC:n laatu- ja ympäristöpäällikkö Dennis Lönnströmin avulla jo teh-

dyistä tutkimuksista aihetta koskien.  

Kirjallisten lähteiden lisäksi tarkoituksena on haastatella mahdollisimman paljon NCC:n 

henkilöstöä sekä uudis- että korjausrakentamisen puolelta. Haastatteluita pyritään te-

kemään hierarkkisesti jokaisella asteella aina työntekijöistä ylemmän johdon toimihen-

kilöihin asti. Tämä auttaa saamaan mahdollisimman laajan kuvan toimialan uudistami-

sen vaikutuksista koko organisaatiossa. Haastattelupohja (Liite 1.) tehdään etukäteen 

ja tarkastutetaan ohjaajilla ennen haastatteluiden aloittamista. 

Lisäksi käytössä on toinenkin haastattelupohja (Liite 2.), jonka avulla haastatellaan 

korjausrakentamisen yksikön, Mainingin koulun työmaan toimihenkilöitä, jotta saadaan 

lisää lähdemateriaalia KR:n toimialaan liittyen. 

Haastateltavat pidetään anonyymeinä mahdollisimman rehellisten ja aitojen vastausten 

saamiseksi. Lähdeluetteloon ei kirjata nimiä eikä toimenkuvia, jolla varmistetaan haas-

tateltavien anonyymiys.  

1.4 Opinnäytetyön koostumus 

Opinnäytetyön ensimmäinen luku on johdantoa aiheeseen. Luvut kaksi ja kolme ovat 

perustietoa niin yleismaailmallisesti yritysten liiketoiminnasta kuin itse NCC:n liiketoi-

mintamalleista. Luvussa neljä poraudutaan jo syvemmälle NCC:n toimialan uudistami-

seen ja uuden vision kautta annettuihin tavoitteisiin tulevaisuutta ajatellen. 
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Viimeisessä luvussa kuvataan korjausrakentamisen toimialaa, sille annettuja tavoitteita 

toimialan uudistamisen pohjalta sekä menetelmiä, joiden avulla tavoitteet voidaan saa-

vuttaa tulevien vuosien aikana. Viimeinen luku perustuu niin kirjalliseen faktatietoon 

kuin haastatteluiden antamiin ideoihin aina yritysjohdon näkemyksistä työntekijöiden 

omiin kokemuksiin. Viides luku on opinnäytetyön tulos. 

Luku 5.3 perustuu ainoastaan haastatteluista saatuihin vastauksiin ja NCC:n oman 

henkilökunnan mielipiteisiin ja kokemuksiin asian tiimoilta. Luvussa pyritään tuomaan 

yhteen hierarkkisesti eri toimihenkilöiden ja työntekijöiden mielikuvia uudesta visiosta, 

missiosta, arvosta ja brändiasemasta. Kokonaiskuvan saaminen auttaa NCC Raken-

nus Oy:n ylempiä toimihenkilöitä ja johtoryhmää hahmottamaan, miten niin sanotusti 

alemmilla tasoilla nähdään vision luomat ajatukset. 

Kestävä kehitys ja sen mukaiset ratkaisut ovat keskeisiä asioita opinnäytetyössä. Tästä 

johtuen kestävän kehityksen näkökulma yhdistetään jokaiseen lukuun. 
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2 Yritystoiminta yleisesti 

Tässä luvussa on tarkoituksena tarkastella yleisesti yritysten toimintaa liiketoiminnan 

kautta aina kestävän kehityksen merkitykseen niin yritykselle kuin yhteiskunnallekin. 

Tämä luku pyrkii myös selventämään vision, mission, arvojen ja brändiaseman merki-

tystä yrityksissä. Luku pyrkiikin vastaamaan kysymykseen ”miksi yritykset pyrkivät koko 

ajan kehittämään toimintaansa?”. 

2.1 Liiketoiminta 

Liiketoiminnan tehtävänä on kehittää yrityksille voittoa. Yrityksen omistajille, johtajille ja 

jopa yhteiskunnalle on aina parempi, mitä suurempaa voittoa yritys saa. Yrityksen tuot-

taman voiton avulla pystytään kehittämään niin koko yrityksen toimintaa kuin myös 

esimerkiksi yrityksen työympäristöä. [21, s. 3.] 

2.2 Vision, mission, arvojen ja strategian merkitys 

Yrityksen luoma visio kuvastaa aina sitä, minkälainen yritys tulevaisuudessa haluaa 

olla ja mihin yrityksessä pyritään. Visio mielletään tulevaisuuden kuvauksena, johon 

pyritään pääsemään noudattamalla yrityksen strategiaa. Vision tulee olla yhteinen ja 

ymmärrettävä päämäärä, johon jokainen yrityksen työntekijä osallistuu. [17.] 
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Kuva 1. Havainnollistava kuva yrityksen matkasta kohti vision saavuttamista [17]. 

Kuva 1 havainnollistaa vision, mission, arvojen ja strategian järjestäytymistä organisaa-

tion sisällä. Organisaationa toimii matkalainen, joka kulkee strategian polkua kohti vi-

siota. Arvot, eli tähti taivaalla, opastaa kulkijaa oikeaan suuntaan. Maanpohja, jonka 

päällä matkalainen kulkee, kuvataan missiona. 

Missio luo pohjan yrityksen olemassaololle. Se määrittää syyn sille, miksi yritys on 

olemassa ja mikä olemassaolon oikeuttaa. Missio eroaa yrityksen strategiasta ja visios-

ta siten, että sen on oltava totta koko ajan. Vaikka strategia ja visio saattavat muuttua 

matkan varrella, missio pysyy ennallaan. [17.] 

Kun puhutaan johtamisesta, ovat arvot aina taustalla mukana. Ne ohjaavat yrityksessä 

tehtäviä valintoja ja ne tulisikin nähdä johtamisen apuvälineenä, kun pyritään parem-

paan taloudelliseen tulokseen. Arvot poikkeavat muista käsityksistä mm. siinä, että ne 

ovat jotakin, mitä yritys ei voi koskaan täysin toteuttaa. Ne ohjaavat toimintaa oikeaan 

suuntaan vision ja strategian toteutumiseksi.  [17.] 

Kun tarkastellaan esimerkiksi arvoa ”luotettavuus”, voidaan todeta, ettei arvossa kos-

kaan päästä loppuun asti. Yritysjohto ei voi sanoa henkilöstölle: ”nyt olemme asiakkai-

den näkökulmasta luotettavia ja voimme keskittyä muiden arvojen toteuttamiseen”. 

Arvot ovat jatkumoita, joita tulee ylläpitää koko yrityksen elinkaaren ajan. [17.] 
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Strategia on yrityksen luoma suunnitelma, jonka avulla päämäärä, eli vision toteutumi-

nen, voidaan saavuttaa. Se yhdistää yrityksen toiminnot, päämäärät sekä politiikat yh-

deksi kokonaisuudeksi, joka auttaa tavoitteiden saavuttamisessa. Kun strategian avulla 

visio on saavutettu, ryhdytään luomaan uutta strategiaa seuraavan, haastavamman 

vision toteuttamiseksi. Toistamalla kyseistä kaavaa pystytään kehittämään yritystä ja 

muokkaamaan yrityksen toimintatapoja ympäristön vaatimiin mittasuhteisiin. [17.] 

2.3 Strateginen johtaminen 

Yleisesti strateginen johtaminen on kokonaisuus, joka kattaa organisaation tavoitteiden 

ja vision luomisen yrityksen sisäisen ja ulkoisen ympäristön asettamassa viitekehyk-

sessä. Se muodostuu erilaisista päätöksistä ja toimista, jotka tuloksellisesti auttavat 

organisaatioita muokkautumaan ympäristöönsä. [15, s.16–18.] Kyse on yhteisen pää-

määrän, tahtotilan sekä tavoitteiden määrittämisestä. Strategisella johtamisella tarkoite-

taan erityisesti organisaation avainhenkilöiden yhteistä näkemystä siitä, minkälaisessa 

ympäristössä yritys toimii ja mihin suuntaan organisaation omaa toimintaa halutaan 

kehittää. [16, s. 3.] 

Strateginen johtaminen mielletään yleensä yritysjohdon asiaksi, vaikka sen tulisi olla 

jatkuvaa suunnan näyttämistä sekä säännöllistä viestintää erilaisista strategisista valin-

noista, päämääristä sekä tavoitteista. Yritysjohdon kommunikointi alempien tahojen 

kanssa on erityisen tärkeää, sillä strategian asettamiin päämääriin päästään silloin, kun 

tavoitteet saadaan toteutumaan organisaation alemmilla tasoilla. Yrityksen hyvässä 

strategiaprosessissa tulisi näkyä kolme ydinvaihetta: 

 Strategian suunnittelu 

 Strategian toteuttaminen 

 Strategian toteuttamisen muokkaaminen, eli kontrollointi. [15, s.16–18.] 

Yritysjohdon tehtäväksi strategisessa johtamisessa jää asetettujen tavoitteiden muok-

kaaminen konkreettiseen, ymmärrettävään muotoon sekä toimintaympäristön mahdolli-

suuksien ja uhkien huomioonottaminen. Mikäli strategiasta ei viestitä organisaation 

alemmille tasoille, painottuu strategian luominen ainoastaan strategian suunnitteluun, 

jonka takia tavoitteita on mahdotonta saavuttaa. [15, s. 6,16–18.] 
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Yrityksen henkilöstö voi työssään toimia strategian mukaisesti ja nähdä siinä yhteyden 

strategian toteutumiseen, mikäli organisaation strategia on ymmärretty yrityksen sisällä 

johtoryhmästä alemmille tasoille asti. Strategia on pystyttävä muuttamaan konkreetti-

seen muotoon, kuten esimerkiksi mitattaviksi tavoitteiksi, jotta strategia olisi mahdolli-

simman tehokas. [15, s. 6.] 

2.4 Liiketoiminnan kehittäminen 

Liiketoiminnan kehittämisen periaatteena on saada yritykselle uusia markkinoita ja uu-

sia asiakkaita. Yksi keino on kehittää vakioitu toimintatapa, jonka avulla pyritään hank-

kimaan ja säilyttämään uusia asiakkaita ja mahdollisuuksia esimerkiksi jo olevien, van-

hojen asiakkaiden avulla. Liiketoiminnan kehittämistä ei menestyvässä yrityksessä tu-

lisikaan ikinä lopettaa. Liiketoiminnan kehittämisen tärkeys tulee esille niin päivittäisten 

toimintojen kuin yrityksen pitkätähtäimisen kehittymisen kannalta. [21, 4.] 

Liiketoiminnan kehittämiseksi on laadittava strategia ja kehittämistä tulee seurata erilai-

silla työkaluilla. Liiketoiminnan kehittämisen strategian avulla yritys pystyy tunnista-

maan uusia markkinoita sekä asiakkaita ja sen avulla voidaan löytää uusia tapoja toi-

mia näiden kanssa. Strategian laatiminen vaikuttaa suuresti myös liiketoiminnan kehit-

tämisestä seuraaviin hyötyihin sekä mahdollisiin haittoihin. Hyvin luodun strategian 

avulla on mahdollista mm. pienentää kustannuksia ja luoda näin enemmän voittoa yri-

tyksille. Strategia on kuitenkin laadittava huolella, sillä uusiin toimintoihin liittyy aina 

erilaisia riskejä.  Strategian laadinnassa tulee erilaiset riskimahdollisuudet ottaa huomi-

oon ja tätä kautta ennaltaehkäistä niitä jo ennen uusien toimintatapojen käyttöönottoa. 

[21, s. 4.] 

Vaikka liiketoiminnan kehittämisessä ja sitä kautta tulevissa uusissa ideoissa on omat 

riskinsä, kehittämisen minimoiminen saattaa itsessään johtaa toisenlaiseen riskiin: uu-

sien, hyvien ideoiden kautta saatavien mahdollisuuksien menettämiseen. Uusien ideoi-

den käyttöönottoon vaaditaan kuitenkin huolellista ennakkosuunnittelua sekä ideoiden 

kriittistä tulkintaa. Näin varmistutaan, että uuden idean tuomat hyödyt eivät aiheuta 

yritykselle esimerkiksi liian korkeita kuluja. [21, s. 7-8.] 
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2.5 Kestävä kehitys 

Kestävän kehityksen tarkoituksena on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät 

elämisen mahdollisuudet. Se on maailmanlaajuisesti tapahtuvaa ja ohjattua yhteiskun-

nallista muutosta, joka vieläkin mielletään ihmiskunnan suurimmaksi oppimishaasteek-

si. Kestävä kehitys on kokonaisuus, jonka pohjalla ovat kolme peruselementtiä: ekolo-

ginen, sosiaalinen ja kulttuurinen sekä taloudellinen kestävyys. Voidaankin todeta, että 

kehitys on kestävää ainoastaan, mikäli kehityksessä toteutuu kaikki kolme perusele-

menttiä. [18.] Kuva 2 osoittaa, kuinka kolme peruselementtiä sitoutuvat toisiinsa ja luo-

vat näin yhtenäisen kokonaisuuden. 

Kuva 2. Kestävän kehityksen kolme peruselementtiä. [18.] 

Ekologinen kestävyys tarkoittaa biodiversiteetin säilyttämistä, päästöjen ja muun ihmis-

ten aikaansaannosten sopeuttamista ympäristön kanto- ja uudistumiskykyyn sekä 

luonnonvarojen kestävää käyttöä. Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys edellyttää kult-
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tuurin säilyttämistä sukupolvelta toiselle, yhteiskunnan jäsenten yhdenvertaisuutta, 

tasa-arvoa ja elämän perusedellytysten toteutumista. Kulttuurinen kestävyys mahdollis-

taa lisäksi ihmisten eettisen kasvun ja vapaan henkisen toiminnan. Taloudellinen kes-

tävyys tarkoittaa käytännön tasolla mm. ekotehokkuuden lisäämistä ja materiaalikulu-

tuksen vähentämistä. [18.] 

Ympäristö tarjoaa ihmisille ilmaisia palveluita, joiden arvo huomataan vasta toimintojen 

häiriintyessä tai lakatessa kokonaan. Tällaisia yhteiskunnalle tärkeitä ympäristön tarjo-

amia toimintoja ovat mm. veden kiertokulku ja kasvien hapen tuotto. [18.]  

Ihmiskunnan toiminta kuormittaa ilmakehää, minkä seuraukset voivat olla maapallolla 

kohtalokkaita. Tämän vuoksi kestävää kehitystä tulee arvioida pitkällä aikavälillä ja sen 

turvaaminen on aloitettava heti. [18.] 

2.5.1 Rakentamisen kestävä kehitys 

Ihmisten tarpeita ajatellen rakennukset ja rakennelmat ovat tärkeässä roolissa. Par-

haimmassa tapauksessa ne tuovat suojaa ja tarjoavat terveellisen elinympäristön, kun 

taas kääntöpuolena ne voivat myös luoda epäterveellisiä oloja sekä ympäristöstressiä 

rakennustavasta sekä rakentamiseen käytetyistä menetelmistä riippuen. [20, s. 113.] 

Tieteelliset tutkimukset osoittavat, että nyky-yhteiskunta käyttää luonnon resursseja 

enemmän kuin planeettamme pystyy niitä tarjoamaan. Samanaikaisesti materiaaleista 

sekä menetelmistä tuotetaan jätettä ja saastetta, joilla on vakavat seuraukset ilmastoon 

sekä maapallon ekologiseen systeemiin nähden. [19.] Jokaisella rakennuksella on elin-

kaari, ja koko tämän elinkaaren aikana materiaalit sekä rakenteet ovat alttiina erilaisille 

muutoksille [20, s. 114]. 

Rakennusten perustukset ja rakenteet vaativat esimerkiksi louhintaa, joka voi muokata 

niin ympäröivää luontoa kuin esimerkiksi sadevesien poistumisteitä. Näiden lisäksi ra-

kentaminen vaatii runsain määrin erilaisia materiaaleja. Ennen kaikkea sekä rakennuk-

set että rakentaminen itsessään kuluttavat resursseja, kuten energiaa. [20, s. 113.] 

Tämän lisäksi veden kulutus on noussut rakennusalalla, mikä näkyy jo nyt infrastruk-

tuurin muutoksissa. Resurssien kulutuksen määrän nousu pakottaa rakennusalalla 

toimivat ihmiset keskittymään siihen, kuinka rakennuksia kannattaa ympäristöön sijoit-

taa ja miten ne rakennetaan. [20, s. 114.] 
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Rakentamisessa käytetään paljon totuttuja menetelmiä. Kuitenkin kestävän kehityksen 

periaatteen mukaisesti toimivia rakennuksia rakennettaessa on muokattava perinteisiä, 

tuttuja menetelmiä, jotta tavoiteltu tuotos saavutetaan. Vihreiden arvojen saavuttami-

seksi tulee ottaa huomioon ympäristövaikutukset niin materiaalivalinnoissa kuin joka-

päiväisessä rakennustyömaalla työskentelyssäkin. Ympäristölle haitallista jätemäärää 

voidaan pienentää mm. käyttämällä vanhan, mahdollisesti purettavan rakennuksen 

rakenteita sekä materiaaleja uudelleen tai esimerkiksi muokkaamalla näkemystä uuden 

rakennuksen perustusten suunnittelussa. Lisäksi on mahdollista myös siirtää purkamis-

ta odottava talo kokonaan uudelle alueelle (kuva 3) mikäli purun syynä on ainoastaan 

väärä sijainti. Vanhan talon siirtäminen on yksi tehokkaimmista kierrätysmenetelmistä 

tänäkin päivänä. [20, s.115.] 

Kuva 3. Vanha, siirrettävä rakennus. [20, s. 114.] 

2.5.2 Ympäristöluokittelu 

Ympäristöluokittelu ja sertifikaatin saaminen tuo yritykselle hienon leiman lisäksi myös 

konkreettista hyötyä. Ympäristöluokiteltujen rakennuksien ympäristöominaisuudet var-

mistetaan ulkopuolisen tarkastajan toimesta. Lisäksi varmistutaan siitä, että rakennuk-

set on aina toteutettu kansallisten normien vaatimusten mukaisesti. Sertifikaatti osoit-

taa myös, että rakennukset on suunniteltu ja toteutettu kestävän kehityksen periaattei-

den mukaan, joka vakuuttaa rakennuksen kestävän rasitteita, joille ajan kuluessa ra-

kennus altistuu. [13.] 
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Ympäristösertifiointi korostaa myös yrityksen yhteiskuntavastuuta ja osoittaa konkreet-

tisesti, että kestävä kehitys ei ole pelkkää puhetta. Lopputuloksena ovat vahvemmat 

asiakassuhteet ja kestävämmät sekä energiatehokkaammat rakennukset, jotka tukevat 

yhteiskunnan kasvua. [13.] 

BREEAM, LEED ja DGNB ovat kolme suurinta kestävää kehitystä arvioivaa tahoa, jot-

ka käyttävät kolmannen osapuolen todennustarkastuksia [8]. Nämä kolme ympäristö-

luokittelun tahoa ovat huipputason järjestelmiä, joiden avulla rakennukset ja kestävän 

kehityksen periaatteella toimivat ympäristöt sertifioidaan. Tällä sertifioinnilla saadaan 

ulkopuolinen, riippumaton todistus siitä, että joko alueen tai rakennuksen kehitysprojek-

ti vastaa korkeimpia tehokkuusvaatimuksia, mitä on asetettu vihreälle rakentamiselle. 

[6.] Luvussa 4.4 kerrotaan yksityiskohtaisemmin ympäristöluokitusjärjestelmistä. 
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3 NCC:n toimintapolitiikat 

NCC AB on yksi johtavista rakennusalan konserneista Pohjoismaissa. NCC-

yritysperheeseen (kuva 4) kuuluu Ruotsin emoyrityksen lisäksi Tanskan, Suomen ja 

Norjan osakeyhtiöt sekä Venäjällä, Baltian maissa sekä Saksassa toimivat tytäryhtiöt. 

[14.] NCC:n kotimarkkina-alueet sijaitsevat pääosin Pohjoismaissa ja siksi Pohjoismaat 

ovat arvoketjun erittäin aktiivinen osallinen [1]. 

Kuva 4. NCC AB:n yritysperhe maittain. [14.] 

NCC AB:n toimipisteitä on Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa ja Norjassa. Näiden maa-

kohtaisten yritysten lisäksi koko konserni on jaettu neljään eri toimialaan: rakennus, 

asuminen, kiinteistökehitys ja roads eli infrapalvelut. Lisäksi suunnittelusta vastaa 

NCC:n oma tytäryhtiö Optiplan Oy. [1.] 
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3.1 NCC Suomessa 

Suomessa NCC:hen kuuluu kuvassa 4 näkyvät neljä eri toimialaa: rakennus, asumi-

nen, kiinteistökehitys sekä kiviaines-, asfaltti- ja päällystystyöt eli infratyöt. Jokaisella 

toimialalla on vielä omat liiketoiminta-alueensa, joiden mukaan NCC:n eri yksiköt, kuten 

asuntorakentamisen tai korjausrakentamisen yksiköt, muodostuvat. [1.] Kuviossa 1 on 

esiteltynä NCC Rakennus Oy:n organisaatio Suomessa vuonna 2014 toimialoittain.  

Kuvio 1. NCC Rakennus Oy:n organisaatiokaava vuonna 2014. [1.] 

NCC Rakennuksen liiketoiminta-alueet ovat asunto- ja talonrakentaminen. Näillä toimi-

aloilla NCC rakennuttaa vapaarahoitteisia NCC Tähtikoteja sekä urakoi asuintaloja 

yleishyödyllisille rakennuttajille. NCC Rakennus Oy tarjoaa uudisasuntojen lisäksi myös 

korjausrakentamisen palveluita Suomessa. [14.] 
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NCC Asuminen tarjoaa sekä omistusasuntoja kuluttaja-asiakkaille että asuinkiinteistöjä 

vuokratalojen omistajille ja mahdollisille sijoittajille. NCC Asuminen toimii pääsääntöi-

sesti seitsemällä eri alueella pk-seudun lisäksi ympäri Suomea: Turussa, Lahdessa, 

Hämeenlinnassa, Tampereella, Jyväskylässä, Kuopiossa ja Oulussa. [14.] 

NCC Property Development Oy:n palvelualueisiin kuuluvat rakennuttamispalvelut, kiin-

teistökehitys, kiinnostavien tuottokohteiden tarjoaminen sijoittaja-asiakkaille sekä asia-

kasyritysten hankinta. NCC PD myy, hankkii ja vuokraa asiakkailleen erilaisia odotuksia 

täyttäviä liike- ja toimitilakiinteistöjä. [14.] 

NCC Roads on Pohjoismaiden suurin asfalttiurakoitsija ja kiviainestoimittaja. NCC 

Roads kehittää, rakentaa, kunnostaa sekä hoitaa infrastruktuureja Suomessa. Toimi-

aloina ovat kiviainestuotanto, asfalttiurakointi ja tienhoitopalvelut. Suomen lisäksi NCC 

Roads toimii Norjassa, Tanskassa, Pietarin alueella ja Ruotsissa. [14.] 

3.2 Liiketoiminnan periaatteet NCC:llä 

NCC:n pyrkimyksenä ja strategisena suuntana vuoteen 2015 mennessä on kuulua alan 

kärkikolmikkoon sekä volyymien että kannattavuuden osalta. Tällä hetkellä NCC:llä on 

kaikki edellytykset liiketoiminnan kasvulle sekä vahva taloudellinen asema markkinoilla, 

joilla se toimii. Strateginen suunta pyrkiikin nostamaan NCC:n johtavaksi toimijaksi 

markkina-alueellaan tulevaisuudessa. [1.] 

NCC:n tarkoituksena on näkyä sitoutumisistaan vastaavana, luotettavana ja rehellisenä 

yrityksenä asiakkaiden näkökulmasta. Pitkät liikesuhteet, joiden avulla varmistetaan 

työpaikkojen kestävä kehitys sekä tuodaan lisäarvoa niin asiakkaille kuin omistajille, 

ovat NCC:llä suuri arvostuksen kohde. [1.] 

NCC:n yksi strateginen tavoite on kannattavan kasvun saavuttaminen. Tämä edellyttää 

keskittymistä oikeisiin asioihin eli siihen, että NCC:n on oltava aina asiakkaan ykkösva-

linta. Kannattavan kasvun saavuttaminen vaatiikin onnistumista neljässä keskeisessä 

asiassa: 

 NCC tuntee asiakkaan 

 NCC toimii yhtenä yrityksenä 

 NCC on avoin ja selkeä yritys 
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 NCC toimittaa oikean, luvatun laatuisen tuotteen täsmällisesti. [1.] 

Kustannusten hallinta on suuressa osassa siinä, että orgaaninen kasvu yrityksessä 

toimii. Kustannusten hallinta on tärkeässä osassa, sillä NCC toimii markkinoilla, joille 

hintaan keskittynyt kilpailu on ominaista. Näin ollen on tärkeää jatkaa työskentelyä ra-

kennuskustannusten alentamiseksi. [1.] 

3.3 Yksi NCC – kolme liiketoiminta-aluetta 

NCC:llä on kolme toiminta-aluetta, joilla on erilaiset toimintalogiikat. Jokainen toiminta-

alue muodostaa kokonaisuuden, joka kuvastaa yhteistyötä konsernin sisällä. Kaikilla 

toiminta-alueilla konsernin sisällä on yksi, yhteinen tavoite – taloudellinen kasvu. Kolme 

toiminta-aluetta, jotka esiintyvät kuvassa 5, ovat jo edellä mainitut: 

 Infrapalvelut (NCC Roads) 

 Rakentamispalvelut (NCC Rakennus) 

 Kiinteistökehittäminen (NCC Asuminen ja NCC Property Development). [1.] 

Kuva 5. NCC:n kolme liiketoiminta-aluetta [9]. 

Infrapalveluilla tarkoitetaan kiviaineksen ja asfaltin tuotantoa. Infrapalveluiden liiketoi-

minnan tavoite on kasvattaa liikevaihto vähintään kaksinkertaiseksi bruttokansantuot-

teen kasvuun verrattuna. Kasvuun pyritään muun muassa rakennusmateriaalien kierrä-

tyksellä ja uudelleenkäytöllä sekä investoimalla teiden hoitoon. [1.] 
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NCC Construction eli NCC Rakennus -yksiköt vastaavat yrityksen rakentamispalveluis-

ta. Rakennustoimintojen tavoitteena on myös liikevaihdon kasvattaminen strategiajak-

son aikana vähintään kaksinkertaiseksi verrattuna BKT-kasvuun. Erityispaino kasvun 

varmistamiseksi rakennustoiminnoissa on VDC-järjestelmällä, toimintajärjestelmällä 

sekä hankintatoimen jatkokehittämisellä. [1.] 

Kiinteistökehittämisellä tarkoitetaan NCC:n Business Park -toimintoja. Yksi osa NCC:n 

kiinteistökehityksen toimintaa on kehittää toimitiloja ja kauppapaikkoja hankittaville 

maa-alueille. Tehokkaan kiinteistökehitysprosessin läpiviennillä tuotetaan tavoitteet ja 

tarpeet täyttäviä korkealaatuisia liiketiloja. [10.] 

Kiinteistökehityksen tavoitteena on nostaa asuntojen tuotanto vähintään 7000 asuntoon 

vuodessa ja tätä kautta kasvaa liiketoiminnan osa-alueena. Kasvu vaatii tehokkaampia 

prosesseja sekä tuotevalikoiman muutoksia. [1.] Kasvun mahdollistaa NCC:n kolmen 

liiketoiminnan osa-alueen yhteistyö. Rakentamispalveluista saadut katteet käytetään 

suoraan kiinteistökehityksen kehittämiseen ja kasvattamiseen. [9.] 

3.4 Etiikka  

NCC Rakennus Oy on luonut eettiset ohjeet, joiden noudattaminen koskee kaikkia aina 

konserninjohdosta työntekijöihin. Eettisten ohjeiden noudattaminen perustuu pitkälti 

asenteeseen, minkä takia jokaisen NCC:n esimiehen tulee aina näyttää hyvää esi-

merkkiä alaisilleen. Jokaisen esimiehen on myös varmistettava omalla vastuualueel-

laan, että kaikki työntekijät sekä liikekumppanit ovat tietoisia yrityksen laatimista menet-

telyohjeista ja niiden noudattamistavoista. [1.] 

NCC on laatinut oman työkalun, Kompassin (kuva 6), jonka avulla kaikki NCC:läiset 

voivat varmistaa toimivansa eettisten ohjeiden mukaisesti. Työkalussa on käytössä 

”Kysy minulta” ja ”Kerro minulle” -palvelut, joiden avulla ohjelma antaa lisätietoa toimin-

tatavoista erilaisissa tilanteissa. [1.] 
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Kuva 6. NCC Kompassi [1]. 

Menettelyohjeiden noudattamista seurataan jatkuvasti ja menettelyohjeiden rikkomus-

ten ilmoittamisesta on laadittu erityiskäytäntö. Jokaiseen rikkomukseen puututaan, jol-

loin kaikki vakavat sekä toistuvat rikkomukset johtavat korjaustoimiin. Yhteistyö lopete-

taan, mikäli NCC:n liikekumppani rikkoo ohjeita toistuvasti ja vakavasti. [1.] 

3.4.1 Eettiset ohjeet 

NCC pyrkii luomaan tulevaisuuden työskentely-, asumis- ja toimintaympäristöjä, mikä 

asettaa tiukkoja vaatimuksia yhtiön toiminnalle. Vaatimukset koskevat pääsääntöisesti 

liiketoimintaa ja vastuunsa tuntevia työntekijöitä. NCC olettaa, että kaikki liikekump-

panitkin noudattavat vaatimuksia, jotka on määritetty työntekijöiden, johdon ja hallituk-

sen jäsenten käyttäytymistä varten.  Yhteistoiminnassa kumppanien ja asiakkaiden 

kanssa NCC pyrkii tuomaan eettiset ohjeet, jotka ovat luonnollinen osa toimintatavois-

sa, aina esille. [1.] 

3.4.2 Arvot ohjaavat toimintaa 

Kaikki NCC:n luomat eettiset ohjeet heijastuvat arvoihin ja arvot taas pyrkivät ohjaa-

maan NCC:läisten päivittäistä toimintaa. NCC:n arvot    rehellisyys, kunnioitus ja luot-

tamus    näkyvät päivittäisessä toiminnassa, joka edesauttaa luomaan laadukkaan toi-

mintaympäristön. Työskentely arvojen mukaisesti tähtää siihen, että NCC:llä uskalle-
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taan ottaa vastuuta, pystytään keskittymään olennaiseen sekä pyritään tuntemaan 

asiakas. [1.] 

Kun NCC pyrkii tulevaisuuden ympäristöjen rakentajaksi, vastuu toiminnasta on kestä-

vässä kehityksessä sekä liiketoiminnassa, joka tuottaa arvoa asiakkaille, työntekijöille 

sekä osakkaille. NCC:llä myös keskitytään oleelliseen – asiakkaiden tarpeiden täyttä-

miseen mahdollisimman laadukkaasti. Tämä varmistetaan kasvattamalla kannattavuut-

ta kehittämällä kilpailuetuja yhteistyössä asiakkaiden kanssa. [1.] 

Kun osataan keskittyä oleelliseen asiakkaat huomioon ottaen ja ottamaan vastuuta 

kestävän yhteiskunnan rakentamisesta, toiminnan tehokkuus lisääntyy. Asiakkaiden 

tunteminen edesauttaa mielikuvaa, että NCC on sujuva liikekumppani, jonka kanssa 

liiketoiminta on vaivatonta. [1.] 

3.5 Kestävä kehitys 

NCC käyttää kestävän kehityksen työssään kolmea ulottuvuutta: sosiaalinen, ympäris-

töllinen ja taloudellinen ulottuvuus. Pahimpien skenaarioiden toteutuessa ilmastonmuu-

tos tulee koskettamaan kaikkia kolmea ulottuvuutta (Kuva 7). Nämä ulottuvuudet ovat 

keskenään selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla vuorovaikutuksessa ja luovat näin ko-

konaisvaltaisen näkökulman kestävän kehityksen työlle. [1.]  

Sosiaalisen ulottuvuuden rooli on yhä tärkeämpi ja NCC:llä pyritään kehittämään liike-

toimintamalleja, joissa sosiaalisen ja taloudellisen hyvinvoinnin kasvattaminen on yhte-

nä tavoitteena. Näin mm. korjausrakentamisessa asukkaat ja muut paikalliset sidos-

ryhmät pystyvät vaikuttamaan korjaukseen yhteistyöprosessin kautta. Tällöin asiak-

kaan annetaan olla mukana ja vaikuttaa toimintaan heti kohteen alusta lähtien. [1.] 
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Kuva 7. Kestävän kehityksen kolme ulottuvuutta sidottuna NCC:n eettisiin ohjeisiin. [1.] 

NCC:llä kehitetään myös Green NCC -ohjelmaa, jonka avulla pyritään löytämään kei-

noja ilmastonmuutosvaikutuksien vähentämiseksi rakennusalalla. Green NCC -

kehitysohjelma jakautuu neljään osaan Green Living, Green Working, Green Shopping 

ja Green Renovation, joiden kaikkien tavoitteena on kehittää energiatehokkuutta paran-

tavia ratkaisuja rakennusalalle. [1.] 
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4 Uudistunut NCC 

NCC Rakennus Oy aloitti toimialansa uudistamisen julkaisemalla vuoden 2014 alussa 

uuden vision, mission, arvon sekä brändiaseman. Tämä toimialan uudistaminen pyrkii 

auttamaan liiketoiminnan ja strategian kehitystä pitkällä aikavälillä. [1.] 

Aikaisempi visio ”Olemme johtava yritys” on NCC:n asettamissa mittasuhteissa jo suu-

rimmilta osiltaan täytetty. Vanha visio ei kuvannut tulevaisuuden suuntaa tarpeeksi 

yksityiskohtaisesti, eikä se sitouttanut NCC:tä ja sen työntekijöitä riittävästi ottamaan 

seuraavaa askelta yrityksen toiminnassa tulevaisuutta ajatellen. Uuden vision myötä 

tulevaisuuden suunta selkeytyy, mikä mahdollistaa NCC:n vahvemman markkina-

aseman sekä takaa kannattavan kasvun pidemmällä tähtäimellä. [1.] Uusi visio on 

NCC:lle vahva tulevaisuusvisio, joka asettaa neljä uutta tavoitetta toimintaan ja sen 

muutoksiin: 

 Kannattava kasvu 

 Vahvempi markkina-asema 

 Edistyksellinen tapa toimia 

 Asiakkaan ensisijainen valinta. [32.] 

Tavoitteena on päästä uuden vision asettamiin tavoitteisiin vuoteen 2020 mennessä 

[4]. 

4.1 Uusi visio, arvo, missio ja brändiasema 

Uusi visio ”NCC uudistaa toimialaansa ja tarjoaa ylivertaisia, kestävän kehityksen mu-

kaisia ratkaisuja” lanseerattiin vuoden 2014 alkupuolella. Vision tarkoituksena on, että 

NCC pyrkii toimimaan edistyksellisempänä ja parempana kuin muut rakennusalan yri-

tykset. Tavoitteena on pyrkiä ympäristön, talouden ja sosiaalisen vastuun kannalta toi-

mialan parhaisiin ratkaisuihin. [1.] Uuden vision avulla pyritään lisäksi näyttämään 

NCC:n tulevaisuuden suunta, pitkän ajan tavoitteet sekä haasteet koko yrityksen orga-

nisaatiolle [2].  

Toimialan uudistaminen voi tarkoittaa erilaisia asioita ja sen toteuttamiseen on monia 

eri vaihtoehtoja sekä näkökulmia. Se voidaan mieltää uusiin ratkaisuihin rakentaa sekä 

korjata taloja tai uudistuminen voi tarkoittaa toimistoratkaisuja, laatua, työmaiden siis-
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teyttä ja ulkonäköä, tapaa lähestyä asiakkaita tai esimerkiksi NCC:n vihreitä konsepte-

ja, kuten NCC kierrätystä. [1.] 

Vision lisäksi vanhoihin arvoihin lisättiin uusi, neljäs arvo – edistyksellisyys. Uuden ar-

von sanomana on muun muassa, että NCC:läisillä on rohkeutta kokeilla uusia tapoja 

ajatella ja työskennellä, he pyrkivät kehittymään yhdessä sidosryhmien kanssa sekä he 

pyrkivät tekemään aloitteita ja työskentelemään sekä energisesti että proaktiivisesti. 

[1.] 

Missio määrittää sen, miksi NCC:läiset tulevat joka aamu töihin. Se toimii perustana 

kaikelle toimimiselle nykyhetkessä, joka johtaa tulevaisuuteen. Se on ns. eteenpäin 

vievä voima, jonka tärkein tehtävä on yrityksen sisäinen toiminnan kehittäminen. [1.] 

NCC:n uutena brändiasemana mielletään sanoma ”Beyond Construction”. Brändiase-

man ollessa hyvin keskeisessä osassa yrityksen imagon luomista, brändin asema it-

sessään pyrkii kuvailemaan sitä, kuinka NCC toivoisi muiden ihmisten näkevän yrityk-

sen brändin. Sen on pohjauduttava missioon ja sen tulee olla energiaa antava, tarkoi-

tuksellinen sekä henkilöstöä ja muita sitouttava sanoma. Brändin ytimenä on pyrkimys 

tarjota asiakkaille edistyksellisiä ja innovatiivisia asumis-, työskentely- ja infrastruktuuri-

ratkaisuja niin tänään kuin tulevaisuudessakin, keskittyen sekä kestävyyteen että arvon 

luontiin. [2.] Uudella brändiasemalla NCC pyrkii kuvastamaan, että niin rakentamisen 

suunnittelussa, rakentamisen aikana kuin rakentamisen jälkeenkin otetaan huomioon 

muita, kuten ympäristöllisiä, näkökulmia, jotka vaikuttavat rakentamisen kokonaisuu-

teen. Brändiaseman mukaan NCC:llä toimitaan me-henkisesti ja ulospäin suuntau-

tuneesti. Kaikki brändiasemaa tukevat toiminnot viittaavat omalta osaltaan uuteen ar-

voon, edistyksellisyyteen, sekä uuteen visioon. [1.] 

Kun mietitään, mitä sanoma ”Beyond Construction” tarkoittaa, vain mielikuvitus on ra-

jana. Sanoma voi esimerkiksi tarkoittaa, että NCC rakennusyhtiönä katsoo pidemmälle 

kuin CAD-piirustuksiin tai betoniin. NCC:llä ymmärretään, että nykyhetken toiminta vai-

kuttaa tulevaisuuteen ja siihen, kuinka tulevaisuudesta luodaan kestävämpi ja parempi. 

[1.] 

NCC:n imago mielletään tällä hetkellä kohtuullisen hyväksi verrattuna joihinkin muihin 

isoihin rakennusalan yrityksiin Suomessa. Sen näkee esimerkiksi sillä, ettei NCC ole 

saanut osakseen paljoa negatiivista huomiota esim. medialta. Yleisenä mielipiteenä 
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nostetaan esille se, että NCC:tä pidetään laadukkaampana rakennusliikkeenä, kuin 

monia muita. [36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50.] 

4.2 Uudistuksen lähtökohdat 

Kestävä kehitys ja energiatehokkuus ovat nykyajan rakentamisen kulmakiviä. Jatkuva 

uhka ilmastonmuutoksesta ja energiavarojen loppuun käyttämisestä asettaa vaatimuk-

sia kaikelle toiminnalle – rakentamisellekin. Kestävä kehitys ei koostu vain rakentami-

sen erillisistä osista, kuten taloudesta ja tekniikasta. Nämä kaksi ovat vain keinoja tule-

vaisuuden tavoitteiden toteutumiselle. Kestävä kehitys ei myöskään tarkoita ainoastaan 

ekologista kestävyyttä ja uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä. Kestävällä kehityksellä 

voidaan tarkoittaa myös esimerkiksi kestäviä elämäntapoja ja sosiaalista yhdenvertai-

suutta eli kulttuurista kestävyyttä.  Näin ollen on kestävä kehitys eräänlainen hierarkki-

nen kokonaisuus. [5.] 

Kestävän kehityksen rakenteellisen osa-alueen eteenpäin vieminen tarkoittaa määräys-

ten ja asetusten tiukentamista rakentamisessa. NCC pyrkiikin olemaan rakennusyrityk-

senä edelläkävijänä ja esimerkkinä muille energiatehokkuuden ja vihreiden arvojen 

näkökulmasta. [1.]  

Uutta visiota lähdettiin kehittämään, sillä yleisesti ottaen rakennus- ja kiinteistökehitys-

toimiala laahaa maailman teknologistumisen perässä, eikä sitä mielletä niin asiakasläh-

töiseksi, proaktiiviseksi, innovatiiviseksi tai kestävien ratkaisujen tuottajaksi, kun on 

haluttu [1].  

Uusiin ratkaisuihin ja toimintatapoihin pyritään jatkuvasti kehittämällä osaamista NCC:n 

jokaisella rakentamisen osa-alueella. Kehittyäkseen entistä paremmaksi kyseisissä 

asioissa on NCC päättänyt uudistaa toimialaansa ja keskittyä enemmän ympäristöhait-

tojen huomioon ottamiseen. [4.] 

4.3 Vaikutus tavoitteisiin ja strategiaan 

Kun pyritään toimialan uudistamiseen, on strategiaa muokattava vastaamaan tavoittei-

ta. Strategian pääsääntöinen tarkoitus on antaa työkaluja siihen, mitä tulee tulevaisuu-

dessa tapahtua, jotta tavoitteisiin päästään tietyllä aikavälillä. [9.] 
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Vision toteuttamisella NCC todistaa olevansa yksi johtavista yrityksistä koskien kestä-

vän kehityksen ongelmaratkaisua. NCC Rakennus Oy tähtää toiminnallaan myös edel-

läkävijän rooliin niin teknisissä ratkaisuissa kuin työmetodeissakin. [4.] 

NCC Rakennus Oy käyttää VDC:tä uusien projektien suunnittelussa ja laskennassa. 

VDC:n avulla saadaan käyttöön laskennan hyötyjen lisäksi myös kestävän kehityksen 

parametreja jo kohteiden suunnitteluvaiheessa. NCC pyrkii työskentelemään syste-

maattisesti minimoidakseen omat negatiiviset ympäristövaikutukset määrittämällä ta-

voitteita, jälkitarkasteluita sekä kehittämällä parannettuja keinoja pienentämään hiilija-

lanjälkeä sekä toimimaan kaatopaikkavapaan rakentamisen mukaisesti. [4.] 

Yrityksen sisällä standardisoitujen vihreiden arvojen avulla tarjotaan asiakkaille ympä-

ristöystävällisempiä vaihtoehtoja rakentamiselle. Esimerkiksi NCC:n liiketoiminnan joh-

tamismallit sekä uusi NCC:n kehittämä platform-konsepti tukevat tuotteiden ympäristö-

luokitusjärjestelmiä. [4.]  

NCC:llä on käytössään nollatoleranssipolitiikka ympäristömääräysten ohituksiin.  Tä-

män lisäksi kaikki työssä käytettävät kemikaalit, materiaalivalinnat sekä kaukokatsei-

nen kemikaalien käyttöstrategia perustuvat varovaisuusperiaatteeseen. NCC käyttää-

kin nollatoleranssipolitiikkaa myös kemikaaleista johtuviin tapaturmiin. [4.] 

NCC on laatinut mm. kestävään kehitykseen painottuvan strategian, jonka mukaan 

tärkeimmiksi ongelmiksi strategia-ajanjakson aikana muodostuu neljä eri kohtaa: 

 Jäte ja kierrätys. 

 Ilmasto ja energia. 

 Kemikaalit sekä kestävän kehityksen mukaiset materiaalivalinnat. 

 Ympäristöluokitusjärjestelmät rakennuksille ja rakennustekniikalle. [4.] 

4.4 Kestävän kehityksen strategia 

NCC Rakennus Oy:n tavoitteena on luoda terveellisesti rakennettuja ympäristöjä, vä-

hentää yhtiön ympäristövaikutuksia sekä tehostaa energian ja resurssien käyttöä eri 
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tuotteiden elinkaaren ajan. NCC AB:n toimitusjohtaja Peter Wågström on allekirjoittanut 

neljä ympäristötavoitetta, jotka koskevat koko konsernia [3.]: 

 NCC:n tavoitteena on rasittaa luontoa ja ihmisiä mahdollisimman vähän luomalla 
terveellisesti rakennettuja ympäristöjä. 

 NCC:n tavoitteena on valita kestäviä energianlähteitä sekä vähentää ilmastovaiku-
tuksia ja energiankulutusta kaikessa toiminnassaan.  

 NCC pyrkii käyttämään materiaaleja, joiden elinkaaren aikainen ympäristövaikutus 
on vähäinen sekä vähentämään kaikessa toiminnassaan haitallisten aineiden käyt-
töä. 

 NCC:n tavoitteena on osallistua kierrätykseen ja resurssien käytön tehostamiseen 
sekä vähentää kaikessa toiminnassaan jätteen syntyä.  

Perusvaatimuksena NCC:llä on se, että yrityksessä toimitaan lakien sekä kansainvälis-

ten sopimusten mukaisesti kunnioittaen ja noudattaen ympäristölainsäädäntöä, sopi-

muksia, turvallisuusvaatimuksia sekä muita määräyksiä, jotka asettavat rajoituksia toi-

minnalle. Pyrkimyksenä on vähintään täyttää ympäristönäkökohtiin liittyvät kansalliset 

tai kansainväliset sopimukset ja säädökset. Kaikki ympäristö- ja terveysriskit pyritään 

tunnistamaan ja ehkäisemään ennakoivasti. [3.] 

NCC kehittää työtään jatkuvasti vähentääkseen sekä omaa että asiakkaidensa ympä-

ristövaikutuksia kohteissa. Erilaiset kestävän kehityksen tuotteet ja ratkaisut ovat suu-

ressa osassa kehitystyötä. Näiden avulla pyritään sekä vähentämään ympäristömme 

rasitusta että samanaikaisesti kehittämään yhteiskuntaa kestävämpään suuntaan. [1.] 

4.5 Ympäristöluokitusjärjestelmät rakennuksille ja rakennustekniikalle 

Kaikki NCC:n PD- eli hankekehityskohteet ovat suunniteltu ottaen huomioon ympäristö-

luokituksien kriteerit. NCC pyrkii mukauttamaan tuotteensa mm. BREEAM:n määrää-

miin Suomen standardeihin ja DGNB-konseptiin. [4.]  

Lisäksi kaikkien tuotteiden uudistamiset ja päivitykset suunnitellaan niin, että ne täyttä-

vät ympäristöluokitusjärjestelmien kriteerit alusta alkaen. NCC omaa tämän kasvavan 

prosessin itsessään. [4.] 
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4.5.1 BREEAM 

BREEAM on Britanniassa kehitelty ympäristöluokitusjärjestelmä, jota NCC käyttää koh-

teissaan. BREEAM:n avulla NCC pystyy kehittämään tuotteitaan mahdollisimman ym-

päristöystävällisiksi sekä osoittamaan asiakkailleen NCC:n tuotteiden ekotehokkuuden. 

NCC on jo pitkään toiminut järjestelmällisesti ympäristötyössä, mutta BREEAM:n ulkoi-

sen arvioinnin avulla nähdään konkreettisesti, että asioita on tehty oikein. [1.] 

BREEAM sertifikaatin saanti koostuu lähes 80 kriteeristä, jotka on jaoteltu yhdeksään 

eri osa-alueeseen: energia, terveys ja sisäilma, projektinjohto, vedenkulutus, materiaa-

livalinnat, ekologia, jätteet, terveys ja sisäilma sekä epäpuhtaudet [1]. Sertifikaattitasoja 

on yhteensä viisi: välttävä, hyvä, erittäin hyvä, kiitettävä ja erinomainen [7]. NCC yltää 

yleisimmin ”erittäin hyvä” -tasolle, mutta tulevaisuudessa tähtäimenä on nousta korke-

ammille tasoille [1]. 

Kuva 8. Aitio Business Park, Ruskeasuo, Helsinki [14]. 

NCC on rakentanut jo lähes 20 BREEAM-sertifioitua kohdetta, joista yksi on Aitio Bu-

siness Park (Kuva 8). Aitio Business Park on ensimmäinen Suomessa ja kolmantena 

Pohjoismaissa rakennettu rakennus, jolle on myönnetty BREEAM-järjestelmän toiseksi 

paras taso ”Kiitettävä”. [13.] 
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Seuraava askel tarkoittaa NCC:lle kustannusten vähentämistä tehokkuudesta tinkimät-

tä. Pyrkimyksenä on parantaa tehokkuutta joko samalla tai vielä matalammalla hinnal-

la. Avainasemassa on yhteistyö muiden maiden kollegoiden kanssa, jotka työskentele-

vät tiiviisti yhteistyössä BREEAM:n kanssa. Yhteistyö antaa mahdollisuuden valmistau-

tua BREEAM:n tarjoamia 80 kriteeriä vastaan. Näin esimerkiksi muiden maiden aikai-

sempien projektien malleja voidaan hyödyntää tulevaisuuden rakentamisessa sekä 

mahdollisesti inspiroitua erilaisten hankkeiden rakenteesta ja sisällöstä. [1.] 

4.5.2 DGNB 

DGNB on aatteellinen kansalaisjärjestö, jonka tarkoituksena on kehittää ja tuoda esille 

metodeja sekä ratkaisuja kestävän kehityksen mukaiseen suunnitteluun, rakentami-

seen ja rakennusten hallinnoimiseen.  DGNB keskittyy rakentamisen aikana rakennuk-

sen koko elinkaareen sekä liittää elinkaariajattelumallin rakentamisen kustannuskate-

gorioihin. Lisäksi ekologisuudella, sijainnin laadulla, teknisillä ratkaisuilla ja menetelmil-

lä sekä sosiaalisen kulttuurin tekijöillä on merkityksensä sertifiointimenetelmässä.  Näin 

ollen se on kattavampi sertifioinnin arviointitapa kuin esimerkiksi LEED-sertifiointi ja 

käyttääkin sanan ”vihreä” sijasta mieluummin sanaa ”kestävä”. [8.] 

Kuva 9 osoittaa, miten ympäristön laatu, taloudellinen laatu, sosiokulttuurinen ja toi-

minnallinen laatu, tekninen laatu sekä prosessin laatu yhdessä vaikuttavat sertifikaatin 

tasoon. Sijainnin laatu on merkitty erilliseksi, sillä se on oma kategoriansa, jolla on 

omat, muista eroavat, arviointikriteerinsä. Sijainnin laadun arviointi ei vaikuta sertifikaa-

tin tasoon, sillä siinä arvioidaan itsestä riippumattomia tahoja, kuten esimerkiksi maan-

järistyksien mahdollisuutta. Sijainnin laadun arviointi mahdollistaa kuitenkin suurem-

man kokonaiskuvallisen arvioinnin koko rakennettavasta kohteesta. [8.] 
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Kuva 9. DGNB-auditoinnissa arvioitavat osa-alueet [7]. 

DGNB on kehittänyt kolmitasoisen sertifiointijärjestelmän, joka kuvastaa kestävän kehi-

tyksen mukaista rakentamista asteittain. Kolmitasoinen sertifiointijärjestelmä palkitsee 

kestävän kehityksen mukaiset rakennukset joko kultaisella, hopeisella tai pronssisella 

sertifikaatilla riippuen kestävän kehityksen toteutumisesta rakennuksessa. [8.] Pronssi-

sen tason saavuttaa, mikäli kohde saa DGNB-auditoinnista yli 50 %, hopean yli 65 % ja 

kultaisen sertifikaatin yli 80 % pisteistä. [8.] 

4.5.3 LEED 

LEED on Britanniassa kehitetty kestävän kehityksen arviointitaho, joka suosii sanaa 

vihreä [8.]. LEED tähtää ekologiseen, kestävän kehityksen mukaiseen rakentamiseen.  

LEED-sertifikaatin saanti tarkoittaa, että rakennus käyttää tehokkaasti resursseja ja on 

ympäristöystävällinen. [6.] 

Ennen LEED-auditointia projekti määritetään yhteen viidestä arviointijärjestelmistä: 

rakennussuunnittelu ja rakentaminen, sisustussuunnittelu ja rakentaminen, rakennus-

toiminnot ja ylläpito, kiinteistökehittäminen tai kodit. Projektin sijoittamisen jälkeen pro-

jektia arvioidaan jokaiselle arviointijärjestelmälle yksilöityjen kriteerien avulla. [12.] 

LEED-sertifikaateissa on neljä eri tasoa: Sertifioitu, Hopea, Kulta sekä Platina [12]. 

LEED:n arviointikriteerit poikkeavat BREEAM:sta ja DGNB:stä siten, että arvioitavia 
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kohteita ei ole määritelty ja eritelty yhtä laajasti. Tämän vuoksi esimerkiksi LEED:n Pla-

tinataso ei yllä yhtä korkealle kuin esimerkiksi BREEAM:n ”kiitettävä”. [1.] 
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5 NCC ja korjausrakentaminen 

Tällä hetkellä uudisrakentaminen on Suomessa vähäistä. Tämä tarkoittaa korjausra-

kentamisen kysynnän säilymistä vilkkaana koko maassa ja tätä kautta kireitä kilpailuja 

korjausrakentamisen urakkamarkkinoilla. Korjausrakentamisen odotetaan kuitenkin 

olevan huipussaan maassamme vuonna 2020. [22.] 

5.1 KR toimialana vuonna 2014 

Aikaisemmin NCC:llä TR:ään eli talonrakentamisen toimialaan kuulunut korjausraken-

tamisen yksikkö TRK sai vuoden 2014 alusta oman toimialansa KR:n. Korjausrakenta-

minen on kasvava toimiala yrityksessä, jonka takia yksiköltä odotetaan ja vaaditaan 

paljon enemmän. Korjausrakentamisesta on myös muodostunut uusi tukijalka asunto- 

ja toimitilarakentamisen rinnalle sekä se mahdollistaa nykyään myös strategisen kas-

vun yrityksessä. [22.] 

Kuten kuviosta 2 näkyy, KR on jakautunut yksikössä kahteen osa-alueeseen KRK:hon 

ja KRE:hen, jossa KRK edustaa korjausurakointia ja KRE korjaus- ja elinkaaripalveluita 

yrityksessä. Asuntokorjaus- ja linjasaneerausliiketoiminta keskitetään KRK:n yksikköön. 

Tällä muutoksella projektien toteutukseen sekä tarjoustoimintaan haetaan projektira-

kentamisen keskittämisen tuomaa hyötyä. KRE:n toiminta perustuu pitkäaikaisiin sopi-

muksiin sekä asiakkuuksiin. [22.] 
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Kuvio 2.  Korjausrakentamisen yksikön organisaatiokaava vuonna 2014. [22.] 

Sillä vision antamat tavoitteet tähtäävät pidemmälle aikavälille eikä kestävän kehityk-

sen mukaisia vaikutuksia näe ihan hetkessä, on KR:n yksikölle luotu lyhyemmän täh-

täimen tavoitteita tukemaan yltämistä vision määräämälle tasolle. Seuraavat kolme eri 

kohtaa on määritetty tärkeimmiksi osatavoitteiksi [30]: 

 Kannattavuus 

 Kassavirta 

 Riskienhallinta. 

Kannattavuus pyritään saamaan 5%:iin nostamalla marginaaleja ja pitämällä tiukkaa 

kulukuria. Tällä hetkellä kannattavuus on parantunut 0,8%:sta 2,2%:iin vuodesta 2013. 

Tämä tarkoittaa, että KR:n toimialalla projektien hoitaminen on parantunut viime vuo-

desta, mutta tehtävää on vielä paljon. [30.] 

Vahvan kassavirran ylläpitämiseen vaaditaan tarkkuutta. Se tarkoittaa, että kohteiden 

maksuerät on saatava laskutettua tilaajalta ajoissa sekä maksuerätaulukot on laaditta-

va huolellisesti niin kokonaisesta urakasta kuin myös kaikista aliurakoistakin. Projektin 
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loppuselvitykset tulee myös hoitaa huolellisesti ja niin, että viimeiset maksuerät saa-

daan laskutettua mahdollisimman nopeasti projektin valmistuttua. Lisä- ja muutostöiden 

laskutuksessa on myös oltava erityisen huolellisia aina lisä- ja muutostöiden tarjoami-

sesta niiden laskuttamiseen asti. [30.] 

Riskienhallinnan tavoitteena on pitää yrityksen tilauskannan riskitaso riittävän alhaise-

na sekä hallittavalla tasolla. Tarkoituksena on siis hankkia projekteja, joiden liikevoitto-

potentiaalit ovat riittävällä tasolla ja joiden riskit ovat helposti hallittavissa. Strategisesti 

riskien hallinta keskittyy tarjoustyöhön, jossa pyritään huolelliseen hankevalintaan. [30.] 

5.1.1 Turvallisuus ensin 

Työturvallisuus esittää isoa osaa NCC:llä tällä hetkellä. Työturvallisuuden suhteen 

NCC:llä KR:n toimialalla vuonna 2014 tapaturmataajuuden tavoitteena on 10 [30]. Kuva 

10 on ote työturvallisuusraportista, jossa oikeassa laidassa näkyy KR:n yksikön yksi-

löidyt tapaturmat, tapaturmataajuudet sekä yhteisen tapaturmataajuuden 31.7.2014 

mennessä.  

Tavoitellun tapaturmataajuuden saavuttamiseksi on olemassa monenlaisia keinoja, 

joita työmailla tulee vaalia läpi vuoden. Työturvallisuuden suhteen on oltava ehdotto-

mia, joka tarkoittaa keskittymisen suuntaamista työtapaturmia vähentäviin sekä ennal-

taehkäiseviin toimiin. NCC:llä on käytössään jo monia työkaluja työturvallisuuden pa-

rantamista varten, joista yksi on Kivasti-Pahasti-Hyvästi-kulttuurin esiintuominen jokai-

sella työmaalla jokaisena päivänä. [30.] 

Kuva 10. Työturvallisuusraportti, KR [30] 

Kivasti-Pahasti-Hyvästi-kulttuurilla tarkoitetaan sitä, että aliurakoitsijoiden mahdollisista 

työturvallisuusrikkomuksista huomautetaan ensin Kivasti (suullisesti). Mikäli suullinen 
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huomautus ei toimi, seuraava askel on huomauttaa asiasta Pahasti (kirjallinen huo-

mautus ja sakko) ja loppujen lopuksi työturvallisuusrikkeiden jatkuessa työturvallisuus-

säännöksiä rikkova aliurakoitsija tai aliurakoitsijan työntekijä poistetaan työmaalta (Hy-

västi). [30.] 

Työturvallisuus on ollut tärkeänä aiheena jo pidemmän aikaa ja se on huomattu jo me-

diankin välityksellä. Yksi tapa vähentää tapaturmia NCC:llä on NCC:n työmailla pidet-

tävät aamutreenit [30]. Vaikka aamutreenien vaikutusta ei suoranaisesti voida verrata 

pienentyneeseen tapaturmataajuuteen, aamutreenin avulla työntekijät saavat lihaksen-

sa lämpimiksi sekä vetreiksi ennen työn aloittamista. Tämä lämmittely ennen töiden 

aloitusta vastaa ennen urheilusuoritusta tehtävää venyttelyä ja alkulämmittelyä. [29.] 

Kuva 11. Nyt-lehden artikkeli NCC:n työmaan aamutreenistä. [29.] 

Työturvallisuuden parantamiseksi sekä vaaratilanteiden sekä tapaturmien ehkäisemi-

seksi on käytössä myös 5-miksi tutkinnat. Ne tuovat lisätietoa tapaturmien syille sekä 

niiden ehkäisyyn. 5-miksi tutkinnassa työmaalla täytetään kuponki, jonka avulla paneu-

dutaan sattuneen tapaturman syihin kunnolla. [30.] 

Työturvallisuuden parantamiseksi sekä vaaratilanteiden sekä tapaturmien ehkäisemi-

seksi on käytössä myös 5-miksi tutkinnat. Ne tuovat lisätietoa tapaturmien syille sekä 

niiden ehkäisyyn. 5-miksi tutkinnassa työmaalla keskustellaan tapaturmaan johtaneista 
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syistä viidellä eri tasolla, jonka avulla paneudutaan sattuneen tapaturman juurisyihin. 

Tämä mahdollistaa mahdollisten tulevien tapaturmien ennakoinnin tulevaisuudessa. 

[30.] 

5.1.2 Riskien hallinta 

KR:n yksikössä yksi tavoitteista vuonna 2014 on riskien hallinta. Strategiatyö koskien 

riskien hallintaa on keskitettävä tarjousriskien hallintaan. Tämä tarkoittaa, että tavoit-

teena on pitää yrityksen tilauskannan riskitaso mahdollisimman alhaisena sekä hallitta-

vana kokonaisuutena. Pääpiirteissään tavoitteena on hankkia projekteja, joiden liike-

voittopotentiaali on riittävällä tasolla sekä joiden riskit ovat selkeästi hallittavissa. [34.] 

Edelliset, niin sanotut raskaat projektit on saatu loppuun, jotka muistuttavat NCC:n kor-

jausrakentamisen toimialaa riskien hallinnan tärkeydestä jo mm. tarjousvaiheessa. Tu-

levaisuudessa tarjousvaiheen riskien hallinnassa on muistettava kuusi keskeistä asiaa 

[34.]: 

 Tarjottaessa mitataan tarjouksien laatua, ei määrää 

 Tarjotaan oikealla ja selkeällä urakkamuodolla rakennettavia kohteita 

  Varmistetaan tarjousasiakirjojen oikeellisuus tarjouspyyntöön verraten 

 Ei tarjota kohteita, joiden valmistelu- sekä käynnistysvaihetta ei pysty tekemään 
kohteen vaatimuksia vastaavasti 

 Ei tarjota kohteita, joihin henkilöresurssit eivät riitä 

 Muistettava, että tarjouksen tekemisestä voidaan luopua, vaikka töitä sen eteen 
olisi jo tehty. [34.] 

Työmaan riskienhallintaa sekä toiminnan varmistamista on myös kehitettävä tulevai-

suudessa. Se tarkoittaa, että työmaahenkilöstön on tutustuttava kohteen riskeihin 

asianmukaisesti sekä huolehdittava niiden hallintakeinojen toteutuksesta mahdolli-

suuksien mukaisesti. Tämä onnistuu mm. reagoimalla auditointipoikkeamiin mahdolli-

simman nopeasti sekä pitämällä seurantapalavereja aktiivisesti sekä säännöllisesti 

työmailla. Kaikkein tärkeintä työmaalla on pitää hallinnassa aikataulutus sekä kustan-

nukset; hankinnat ja mahdolliset lisätyöt, joka onnistuu aktiivisella seurannalla ja riskien 

ilmetessä nopealla reagoinnilla. [34.] 
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5.1.3 EkoKonsepti 

EkoKonsepti on NCC:n kehittämä toimintamalli, jossa rakennusten suunnittelu, tuotta-

minen ja ylläpito pyritään saamaan mahdollisimman elinkaariedulliseksi optimoimalla 

LCC- ja LCA-ominaisuudet asiakkaiden toiveiden mukaisiksi. Ekokonseptin vastuusi-

sällöllä on kolme eri vaihtoehtoa, jotka kaikki palveluna kattavat rakennuksen elinkaa-

ren kaikki vaiheet tavoitteiden asettamisesta kiinteistön ylläpitoon: [27.] 

 EkoBasic, jossa ylläpidon ohjauksen ja valvonnan vastuu kattavat kaksi vuotta ra-
kennuksen valmistumisesta. Se sisältää kiinteistön kehittämisen, suunnittelun, tuot-
tamisen sekä hinnoitellun korjauskalenterin elinkaariselosteeseen. 

 Eko10, joka sisältää kiinteistön kunnossapitovastuun sekä ylläpidon johtovastuun 
10-25 vuotta rakennuksen valmistumisen jälkeen. Eko10 kattaa laajemman YSE:ä 
laajemman vastuusisällön, joka räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaiseksi. 

 Eko10+, jossa NCC:llä on kokonaisvastuu kiinteistön menoista 10-25 vuotta hank-
keen valmistumisen jälkeen. Lisäksi Eko10+ voi sisältää mahdollisia lisäpalveluita. 
Eko10+ -tasolla on raskas sopimusrakenne, jonka takia se tällä hetkellä sopii lähin-
nä PPP-projekteihin. [27.] 

EkoKonseptin avulla NCC tarjoaa kokonaisvaltaista pakettia, joka sitoo suunnittelun, 

rakentamisen ja ylläpidon yhdeksi kokonaisuudeksi [14.]. Se tarjoaa mm. taloudellisia 

tilaratkaisuja, ylläpitokustannuksien tavoitteiden asetusta jo suunnitteluvaiheessa, elin-

kaariselostetta, johon vuosien menot on erikseen esitetty sekä valmiutta ottamaan to-

tuttua laajemman vastuun koko kiinteistöstä. [27.] 

EkoKonsepti tarjoaa järkevää investointia, kokonaistaloudellisia ratkaisuja sekä lupa-

uksen vastuullisesta kumppanista. Näin ollen EkoKonsepti on NCC:llä kokonaistalou-

dellisesti järkevin ratkaisu asiakkaan tarpeiden tyydyttämiseksi niin korjaus- kuin uudis-

rakentamisessakin. Tavoitteena on toteuttaa kaikki NCC:n kumppanuuskohteet Eko-

Konseptin mukaisesti, jolloin perustoimitukseen kuuluu EkoBasic-taso. [27.] 

5.2 KR tulevaisuudessa 

NCC:n uusi visio, missio, arvo ja brändilupaus koskettavat myös korjausrakentamisen 

toimialaa, jonka vuoksi uuden vision tuomiin haasteisiin pyritään vastaamaan myöskin 

KR:n yksikön osalta. [1.]  

Yleisesti halutaan, että NCC nähdään edistyksellisenä yrityksenä, joka tarvitsee hyvää 

mainetta sekä positiivista ja yksilöllistä brändi-imagoa. Tämä kaikki mahdollistaa pa-
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remman ja vahvemman markkina-aseman rakennusalalla. Koko NCC:n, kuten myös 

KR:n yksikönkin, liiketoiminta hyötyy vahvasta markkina-asemasta ja tavoitteena onkin 

luoda lisää liiketoimintaa kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. [30.] 

5.2.1 Vision antamat tavoitteet 

Uuden vision perimmäisenä tarkoituksena on varmistaa pitkäaikainen ja kannattava 

kasvu niin yksinään KR:n toimialalla kuin koko NCC:lläkin sekä se, että NCC saavuttaa 

strategiansa ja vahvistaa asemaansa rakentamisen markkinoilla entisestään. Ylivertais-

ten, kestävän kehityksen mukaisten ratkaisujen tarjoaminen tarkoittaa NCC:n näkökul-

masta sitä, että ympäristön, talouden ja sosiaalisen vastuun kannalta ylletään parhai-

siin ratkaisuihin. Yksinkertaisesti koko rakentamisen toimialalla NCC:n tarjoamien rat-

kaisujen tulee olla parhaita näistä kolmesta näkökulmasta katsottuna. [30.] 

Vision saavuttaminen ei tapahdu hetkessä, joten NCC:llä tulee miettiä välitavoitteita 

vaiheittain, jotka toteutuessaan mahdollistavat vision saavuttamisen tulevaisuudessa. 

Korjausrakentamisen yksikölle on annettu yksilöityjä tavoitteita lähitulevaisuudelle mm. 

seuraavasti [22]: 

 Kannattavuuden ja tuloksen tehokyvyn parantaminen. 

 Julkisten rakennusten ja toimitilojen korjaamisessa kannattavuuden parantaminen. 

 Asuntokorjaamisen kannattavuuden parantaminen. 

 Korjaus- ja elinkaaripalveluiden hallittu kasvu ja hyvän kannattavuuden säilyttämi-
nen. [22.] 

Kannattavuuden ja tuloksen tehokyvyn parantamiseen kuuluu tarjousvaiheen sekä to-

teutusvaiheen riskien hallinta, mm. valitsemalla sopivat kohteet yritykselle sekä tulok-

sen varmistaminen kustannusten ennustamisella sekä hankinnan ja muutoksien hallin-

nalla. [22.] 

Vision ja uuden brändin tarkoituksena on tuoda esille se, että NCC on rakennusyhtiö, 

jonka työ ei pääty CAD-piirustuksiin, harjateräksiin tai betoniin. NCC:llä tiedostetaan, 

että tämän päivän teot vaikuttavat huomiseen ja tämän asian konkreettinen tiedostami-

nen edesauttaa yritystä luomaan paremman ja kestävämmän tulevaisuuden. Vision 

pohjalta tavoitteena on ottaa ensimmäisenä se askel eteenpäin, kohti kestävämpää 



36 

  

tulevaisuutta, sillä kestävän kehityksen mukaisten ratkaisujen vaikutukset eivät näy 

hetkessä. NCC pyrkiikin tulevaisuudessa tekemään yhteistyötä, kuuntelemaan ja jaka-

maan ajatuksia, jotta toimialan sekä loppujen lopuksi koko maailman uudistaminen on 

mahdollista. [30.] 

Uuden vision tarkoituksena on erota muista suurista rakennusliikkeistä positiivisesti 

ainakin kestävän kehityksen saralla. Tällä hetkellä NCC on matkalla oikeaan suuntaan 

esimerkiksi erottumalla positiivisesti energia-asioiden suhteen. Suurena yrityksenä 

NCC:n toimintatavat eroavat myös positiivisesti verrattuna pieniin ja keskisuuriin yrityk-

siin, mutta suurta suunnannäyttäjän roolia ei vielä vuoden 2014 aikana olla saavutettu 

suurten rakennusliikkeiden keskinäisessä kilpailussa. [48.] 

5.2.2 Tietomallinnus 

Projektiluonteisuuden ja pirstaleisuuden leimaamaa rakennusalaa voidaan mm. hallita 

käyttämällä rakennuksen tietomallinnusta. Tietomallinnus auttaa suunnitelmien yhdis-

tämisessä yhdeksi kokonaisuudeksi. Rakennus mallinnetaan 3D-malliksi yhdistelemällä 

suunnitelmia, jotta tulevaa hanketta voidaan tarkastella kokonaisuutena jo ennen itse 

rakennusprosessin alkamista. [33, s. 16–17.] 

Rakennusalalla on ollut jo kymmeniä vuosia käytössä CAD-piirustusohjelmia, joiden 

avulla nykyään voidaan suunnitella 3D-malleja. Tietomalli ei kuitenkaan ole ainoastaan 

3D- malli rakennuksesta, vaan se mahdollistaa tarkempien tietojen syöttämisen eri osil-

le ja pystyy näin ollen kertomaan myös eri komponenttien suhteesta toisiinsa. Perintei-

sen CAD-mallit eivät pysty tähän, sillä ne ovat geometrisiä malleja, jotka edustavat 

rakennuksen eri osien sijainteja suhteessa koordinaatistoon. [33, s. 17.] 

Tietomallinnus mahdollistaa eri objektien käyttämisen rakennuksen osina niin, että ne 

sisältävät kappalekohtaisia ominaisuuksia ja ymmärtävät suhteensa toisiin objekteihin 

sekä rajoituksensa. Näin ollen tietomalli toimii sekä visuaalisena rakennuksen hahmot-

tajana sekä alustana suurelle määrälle tietoa. Tietomallia voidaankin käyttää tarkaste-

lun ja suunnittelun lisäksi myös esimerkiksi määrälaskennassa. [33, s.17.] 

Tietomallinnusta käytetään tänä päivänä pääsääntöisesti uusien rakennuksien mallin-

tamiseen. Tietomalleja on alettu käyttää vanhojen rakennusten peruskorjausten suun-

nittelun apuvälineenä, mutta tällä hetkellä pohditaan, tuleeko vanha rakennuskanta 
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ottaa mukaan tietomallien hyödyntämisessä aina kiinteistöjohtamisen tehtäviin asti. 

Ongelmaksi koituu mallien päivittäminen sekä uusien ja vanhojen järjestelmien yh-

distäminen toisiinsa, sillä ohjelmat eivät vielä osaa keskustella keskenään. [33, s. 31–

32.] 

Kuva 12.  Kuva tietomallinnuksen avulla suunnitellusta rakennuksesta 3D:nä. [35.] 

Ratkaisuna toimii ohjelmistojärjestäjien yhteistyö, mutta yhteistyön toteutumista estää 

kasvavat kilpailumarkkinat tietomallinnusohjelmienkin saralla. Lisäksi yrityskulttuuri 

sekä muutosvastarinta hankaloittavat uusien teknologioiden käyttöönottamista. Uuden 

järjestelmän tuominen yrityksen vakiotoimenpiteisiin vaatii rahaa, koulutusta ja uusia 

työkaluja. Referenssikohteiden puuttuessa investointiin käytettävien kustannusten ta-

kaisinmaksuaikaa on vaikea näyttää tai ennustaa. [33, s.32.] 

5.2.3 Elinkaarimallit 

Elinkaarimalli on hankemalli, jossa vastuun sisältö ja pituus vaihtelee hankekohtaisesti. 

Rakennushankkeen toteuttajalla voi olla vastuu niin rakennuksen suunnittelusta, ra-

kennuttamisesta kuin ylläpidosta ja huollostakin. Tällöin hankkeesta käytetään sanaa 

elinkaarimalli, sillä hankkeen kesto käsittää tavallista rakennusurakkaa pidemmän ajan-

jakson. [46.] 

NCC:n tavoitteena on olla edelläkävijänä elinkaarihallinnasta, joka edellyttää elinkaa-

riosaamisen lisäämistä sekä siihen perustuvien palvelujen kehittämistä ja tarjoamista. 

Elinkaariosaaminen ja elinkaarihallinta tarkoittaa panostusta niin suunnittelunohjauk-
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seen kuin myös valmiuteen ottaa vastuuta kiinteistön kokonaisvaltaisesta ylläpidosta. 

[1.] Elinkaarihankkeiden lopullisiin kustannuksiin pyritään vaikuttamaan rakentamisen 

aikana tehtävillä ratkaisuilla. Esimerkiksi rakentamisen laatu vaikuttaa suoraan huolto- 

ja korjauskustannuksiin. Laatua koskeviin valintoihin voidaan vaikuttaa tehokkaimmin 

hankkeen suunnitteluvaiheessa estämällä mahdolliset virheet ensin suunnitelmissa ja 

sitä kautta myös toteutuksessa. [33, s. 11.] Suunnitelmavirheiden sekä toteutuksessa 

tulevien ongelmien ratkaisuun tarvitaankin laajaa elinkaariosaamista hankkeen kaikilta 

osapuolilta.  

Elinkaarihallinnan ympärille on kehitetty ja kehitetään erilaisia konsepteja ja palvelu-

malleja, joissa EstiModelia ja ylläpidon ohjaukseen tarkoitettua FimX-huoltokirjaa hyö-

dynnetään. Korjausrakentamisen osalta kehityskohteena on Korjaus-EkoKonsepti. Kor-

jaus-EkoKonseptin ja EstiModelin jatkokehittelyn lisäksi NCC pyrkii edistämään elin-

kaariajattelun yleistymistä tilaajien päätöskriteerinä sekä yleisesti myös koko raken-

nusalalla. [1.] 

5.2.4 Energiatehokkuus 

Energiatehokkuus rakennuksissa liittyy asiakkaiden kulutus- sekä energiankäyttötottu-

muksien lisäksi myös itse talon rakenteisiin. Korjaus- ja muutostöiden avulla rakennus-

ten energiatehokkuutta voidaan parantaa kolmella vaihtoehtoisella menetelmällä, joista 

kiinteistön omistaja valitsee itselleen sopivimman. [24.] 

 Korjataan tai uusitaan rakennusosia, kuten esimerkiksi ulkoseinät, alapohja, ikkunat 
ja ovet niin, että ne vastaavat korjauksen jälkeen nykyvaatimuksia. 

 Pienennetään rakennuksen standardikäyttöön perustuvaa energiankulutusta, jolloin 
rakennuksen vuosittaista normaalikäytön energiakulutusta tarkastellaan suhteessa 
rakennuksen pinta-alaan. 

 Lasketaan rakennukselle kokonaisenergian kulutus, E-luku, joka pienennetään 
vaadittuun tasoon. E-lukuvaatimus on määritetty jokaiselle erilaiselle rakennustyy-
pille. [24.] 

Energiatehokkuutta määrittelevät vaatimustasot ovat asetettu niin, että niihin voidaan 

päästä käyttämällä tavanomaisia ratkaisuja sekä tekniikkaa. Vaatimustaso on korjaus-

rakentamisessa sama kuin uudisrakentamisessa, sillä esimerkiksi ikkunoiden uusimi-

sessa voidaan käyttää sarjavalmisteisia ikkunoita. U-arvojen vaatimustaso korjausra-
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kentamisessa esimerkiksi juuri ikkunoilla on sama kuin uudisrakentamista koskevien 

rakentamismääräysten U-arvot. [24.] 

5.3 Päämäärien saavuttamisen edellytykset 

Toimialan uudistaminen on pitkä ja haastava prosessi niinkin jäykällä alalla kuin raken-

tamisen alalla. Muutokset parempaan suuntaan eivät tapahdu hetkessä, mutta työtä 

sen eteen kestävän kehityksen näkökulmasta on tehty jo pidemmän aikaa. [41.] Kestä-

vän kehityksen näkökulmat ovat tällä hetkellä niin sanottu trendisuuntaus rakennusalal-

la ja yritykset toinen toisensa jälkeen pyrkivät tuomaan sitä esiin omien toimintatapojen 

kautta. [41,45]. 

Rakennusala nähdään kohtuullisen jäykkänä ja konservatiivisena alana, jolla on suh-

teellisen huono imago verrattuna muiden alojen pyrkimykseen kasvaa kestävän kehi-

tyksen edelläkävijänä. [37,41.] Rakentamisessa on totuttu käyttämänä vanhoja, toimi-

via menetelmiä, joiden takia tuntuu siltä, ettei toimiala itsessään kehity suuntaan eikä 

toiseen. NCC:n lanseeraamat visio ja arvo pyrkivätkin tuomaan esille sitä, että uusien 

toimintatapojen kehittäminen sekä asioiden uudenlainen tarkastelu on sekä hyväksyt-

tävää että haluttavaa. [36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50.] Tämä tarkoittaa 

NCC:läisille asennemuutosta ja uskallusta poistua omalta mukavuusalueelta. 

[36,48,49]. 

Kun lanseerataan uusia visioita ja arvoja, muokataan toimintatapoja tai kehitetään ko-

konaisvaltaisesti toimialaa, yrityksen sisäisellä viestinnällä on suuri rooli tavoitteiden 

saavuttamisen suhteen. NCC:n uusi visio ei juonna juuriaan vanhasta visiosta, vaan se 

on jotain täysin uutta ja eteenpäin työntävää. Tästä johtuen sisäisen viestinnän tulee 

toimia halutulla tavalla, jotta hierarkkisesti yrityksen jokaisella tasolla ymmärretään ja 

sisäistetään vision tuomat tavoitteet. Ilman johtoryhmän laatiman vision suunnan ym-

märtämistä ei voida aloittaa matkaa kohti päämäärien saavuttamista. 

[39,40,42,46,47,48,49,50.] 

Ottaen huomioon vision sekä arvon uutuuden sekä viestinnän haasteet, yksi tärkeim-

mistä asioista on NCC:n henkilökunnan oma asenne. Kestävä kehityksen periaatteiden 

mukainen toiminta voi saada alkunsa pienistä asioista, mutta isoja harppauksia toimi-

alan uudistamiseksi sekä uusien toimintamallien kehittämiseksi tarvitaan. [41,43,49.] 

Pieniä askelia on otettu NCC:llä jo pidemmän aikaa, mutta vision ja arvon mukaan niitä 
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tarvitaan nyt enemmän. Tämä itsessään ajaa kohti uusien toimintatapojen tai työmene-

telmien kehittämistä. Se, että toimii vision tavoitteiden mukaisesti, ei välttämättä tarkoi-

ta muuta kuin oman työn huolellisempaa toteutusta. [36,41,45,49.]  

NCC:läisten asennemuutos on itsessään myös pitkä prosessi, sillä ennen uuden vision 

lanseeraamista ajatusmalli vanhoista, toimivista rakennusmalleista on pinttynyt ammat-

tirakentajien ajatuksiin. Oletusarvona on ollut, että uusia ideoita ei edes saa ottaa käyt-

töön, sillä se on aina riski niin ajallisesti kuin kustannuksellisestikin. [48.] Tästä ajattelu-

tavasta pitää päästä eroon, joka tarkoittaa NCC:läisille omalta mukavuusalueelta pois-

tumista [36,41,49]. Tätä uutta ajatusmallia varten luotiinkin uusi arvo edistyksellisyys, 

jonka tulisi kuvastaa uutta ajatusmallia NCC:läisille. Asennemuutos ja edistyksellisyy-

den kiteyttäminen omiin ajatuksiin on jo askel oikeaan suuntaan muista isoista yrityk-

sistä erottumiselle. [46.] 

5.3.1 Mahdollisuudet korjausrakentamisessa 

Kestävä kehitys tuo työmaille niin haasteita kuin mahdollisuuksiakin. Haasteina on kus-

tannuskeskeisen alan mukauttaminen vihreisiin, ja tällä hetkellä hieman kalliimpiin, 

toimintatapoihin ja -malleihin sekä tietoisuuden lisääminen kestävää kehitystä kohtaan 

koko toimialalla. Mahdollisuuksia kestävän kehityksen saralla niin uudis- kuin korjaus-

rakentamisessa on monia aina laajemmista kokonaisuuksista pieniin, yksittäisiin asioi-

hin. [36,45.] 

Toimialan uudistamiseen vaikuttaminen NCC:llä korjausrakentamisessa on jo lähtenyt 

käyntiin erilaisten elinkaarihankkeiden teettämisellä. Näissä hankkeissa tilaaja on tie-

toisesti pyytänyt kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja ja niiden toteuttaminen onkin 

ollut mahdollista pitkälti urakkamuodon ansiosta. [42.] Korjausrakentamisen toimialalla 

NCC:llä elinkaarihankkeiden lisääminen onkin yksi suuri mahdollisuus toimialan uudis-

tamisen saralla sekä tilaajien tietoisuuden kestävästä kehityksestä lisäämisessä. Nor-

jassa NCC kehitti lumilautan, jonka avulla sulatetaan ylimääräistä lunta ekologisesti. 

Suomessakin pyritään kehittämään omaa ”lumilauttaa”, joka toimisi NCC:n tuotemerk-

kinä suomalaisessa rakentamisessa. Elinkaarihankkeiden teettämisen osaaminen voisi 

nousta Suomen NCC Rakennus Oy:n tuotemerkiksi. NCC:n tulisikin jatkossa panostaa 

elinkaarihankkeiden toteuttamiseen sekä tietoisuuden ja osaamisen lisäämiseen tällä 

saralla, jotta näitä hankkeita voitaisiin pitää Suomen ”lumilauttana”. [43,46,47.] 
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Elinkaarihankkeiden toteuttamisen lisäämisen lisäksi kestävä kehitys antaa NCC:lle 

mahdollisuuden aloittaa lähiökehityshankkeet. Lähiökehityshankkeissa olisi mahdollista 

ottaa huomioon kestävän kehityksen kaikki kolme peruslähtökohtaa: taloudellinen, so-

siaalinen ja kulttuurinen sekä ympäristöllinen kehitys. Lähiökehitys olisi taloudellisesti 

kannattava tapa toimia, sillä tällöin NCC saisi laajoja alueita toteutettavakseen, jotka 

sisältävät mahdollisesti niin uudis- kuin korjausrakentamista sekä infrarakentamista. 

Tällöin vanhojen lähiöalueiden arvo nousee, kun koko aluetta uudistetaan ja paranne-

taan sopimaan paremmin ihmisten käyttötarpeita ajatellen. Asuinalueen arvon nosto on 

yleensä alueella asuvan yhteisön suuri kiinnostuksen kohde. Ympäristön kehitys näkyi-

si tällöin rakentamisessa käytettävissä ekologisissa ratkaisuissa, kuten energiankulu-

tuksen huomioonottamisessa ja rakennemateriaalien valinnoissa. Sosiaalinen ja kult-

tuurinen kehitys taas näkyisi itsessään vanhan lähiöalueen kokonaisuuden parantami-

sella alueen palveluita käyttävien ihmisten näkökulmasta. [36,41,43,49] 

Kestävän kehityksen tuomat mahdollisuudet voidaan ottaa konkreettisesti mukaan 

KR:n toimialan työmaille tietoisuuden lisäämisen kautta. Työmaahenkilökunnan lisä-

koulutuksen avulla uusia, innovatiivisia ideoita pystyttäisiin kehittämään enemmän. 

[38,39,40,46,47,48,50]. Konkreettiset, pienet asiat voitaisiin ottaa työmaille käyttöön 

mm. uusien työvälineiden kautta. Tarkkailemalla työntekijöiden toimintatapoja ja kes-

kustelemalla niin omien kuin aliurakoitsijoidenkin työntekijöiden kanssa uusia työväli-

neitä tai – tapoja saataisiin ideoitua. [40.] 

Työvälineiden kehittämisessä tähtäimenä voi olla pelkästään yksittäisen työvaiheen 

helpottaminen, nopeuttaminen tai työturvallisuuden parantaminen. Konkreettisena esi-

merkkinä toimii esimerkiksi apuväline työmaalla tapahtuviin siirtoihin portaissa. Kun 

painavia tavaroita joudutaan siirtämään paikasta toiseen käsin, portaat ovat yksi työta-

paturma-alttiimmista paikoista. Haalauksen helpottamiseen niin sanotusti vaarallisissa 

paikoissa oli hyvä ottaa käyttöön erilaisia apuvälineitä, jotka omalta osaltaan nopeutta-

vat työntekoa sekä tuovat lisää työturvallisuutta työmaille. [40.] 

5.3.2 Toimintatapojen kehittämisen prosessi 

Toimintatapojen kehittäminen tai uudistaminen on prosessi, jonka tulos näkyy konk-

reettisesti NCC:n työmailla. Niin asian ymmärryksen kuin muokkaantuneiden toiminta-

tapojen jalkauttaminen työmaille on erityisen tärkeää, eikä pelkästään kestävän kehi-

tyksen mukaisten ratkaisujen ymmärtäminen riitä tuottamaan toivottua tulosta. Toimin-
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tatapojen kehityksen sekä toimialan uudistamisen johdosta työmaille tulisi asettaa 

konkreettisia välitavoitteita, jotka niin sanotusti pakottavat työmaahenkilökuntaa toimi-

maan vision mukaisesti. [40,47.] 

Hankkeet lähtevät käyntiin tarjousvaiheesta, jossa voi olla mahdollista vaikuttaa koh-

teen tilaajaan tuomalla kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja esille. Tämä toki tar-

koittaa sitä, että tarjouspyynnön mukainen urakkamuoto antaa sille mahdollisuuden. 

[42.] Rakennusalan suuret yritykset ovat vielä tänä päivänä kestävän kehityksen tieto-

taidossaan edellä tilaajia, jonka johdosta rakennusalan ammattilaiset voivat niin sano-

tusti opettaa tilaajia toimimaan halutulla tavalla. Kuitenkin rahan ollessa keskeisessä 

osassa tarjouskilpailuja, rakennusyritysten pitäisi osata näyttää kestävän kehityksen 

mukaiset ratkaisut tilaajalle niin, että toimiminen niiden mukaisesti onkin haluttavaa ja 

osa tarjouspyyntöä. [36,38.] 

Kestävän kehityksen mukaisiin ratkaisuihin pystytään parhaiten vaikuttamaan kohtei-

den suunnitteluvaiheessa [42,47]. Optiplan onkin yksi johtavista energia-alan asiantun-

tijoista rakennussuunnittelua ajatellen. Tätä, muiden uusien suunnitteluratkaisujen li-

säksi, tulisi käyttää enemmän hyödyksi tulevissa kohteissa, jotta saavutetaan elinkaa-

riajattelua tukeva tulos. [38,42.] Kohteiden suunnitteluvaiheessa voidaan huomioida 

paremmin materiaalien kierrätys tai tuoda esille mm. mahdollisia uusia toimintatapoja 

[47]. Suunnittelun tärkeyden ymmärtäminen kohteissa on suuri askel kohti parempia 

toimintatapoja. NCC:n oman suunnitteluosaamisen kehittämiseen tulisikin panostaa 

huomattavasti tulevaisuudessa [42]. 

Kohteen tuotantovaiheessa vaikutusmahdollisuuksia ei ole enää niin laajassa määräs-

sä, kuin esimerkiksi suunnitteluvaiheessa. Toteutusvaiheessa tulisikin pyrkiä pieninen 

asioiden huomioonottamiseen kuten mm. siisteyden ja jätteiden lajittelun ylläpitoon, 

uusiin työkaluihin sekä materiaalihukan minimoimiseen. Lisäksi toteutusvaiheessa tu-

lee varmistaa, että kohde rakennetaan suunnitelmien mukaisesti niin huolellisesti kuin 

mahdollista. [42,46,47.] 

Toimintatapojen muutos olisi myös hyvä tuotteistaa, jotta sitä saataisiin myytyä tilaajille 

[46,47]. Tällä hetkellä ei osata sanoa, mikä isoista rakennusyrityksistä on korjauttanut 

tai rakennuttanut minkä kohteen Suomessa [36,37,38,39,40,41,42,43,44,45, 

46,47,48,49,50]. Tuotteistaminen voi onnistua tekemällä useampia referenssikohteita 

kestävän kehityksen periaatteiden mukaisin ratkaisuin tai sitten tulisi kehittää täysin 
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uusi toimintatapa, joka ei ole käytössä vielä millään muulla rakennusyrityksellä. [42, 

47.] 
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6 Johtopäätökset 

Lähtökohtaisesti kaikissa yrityksissä ylempi johto määrittelee tavoitteet, joiden mukaan 

muun henkilökunnan tulee toimia. Rakennusalalla fakta on se, että työmaat ovat niitä 

paikkoja, joissa tavoitteiden saavuttaminen joko näkyy tai sitten ei. Työmaat ovat ne 

paikat, jotka tuovat yritykselle rahaa toiminnallaan. Valitettavasti tämä tosiasia on vaa-

rassa unohtua.  

Vision ja uusien tavoitteiden lanseeraaminen prosessina on vielä todella alkutekijöissä. 

Kuitenkin toimistohenkilökunnalla on mielessään kunnianhimoisen vision tuomat mah-

dollisuudet laajemmassa mittakaavassa kuin työmaahenkilökunnalla. Kunnianhimoinen 

visio ja sen tuomat tavoitteet ovat hyvä ja yritystä eteenpäin vievä asia, mutta mikäli 

tavoitteita ei jalkauteta toimistolta työmaille tarpeeksi laajana ja ymmärrettävän koko-

naisuutena, tavoitteiden saavuttaminen hidastuu merkittävästi. Toimialan uudistami-

seen kestävän kehityksen saralla tarvitaan isoja askelia. Mikäli NCC haluaa erottautua 

muiden suurien yritysten joukosta, olisi vision tuotteistaminen kaikista paras vaihtoehto 

toiminnan esiintuomiselle.  

Ennen isojen askelien ottamista, uuden toimintatavan tai tuotteen lanseeraamista, on 

kuitenkin niin ylemmässä johdossa kuin työmaillakin ymmärrettävä täysin, mistä on 

kysymys. Tällä hetkellä NCC:llä haasteena on jalkauttaa johtoryhmän näkemykset uu-

den vision antamista tavoitteista selkeästi aina työmaahenkilökunnalle asti. Ylemmällä 

johdolla on mielessään suuria mahdollisuuksia kestävän kehityksen suhteen kun taas 

työmailla kamppaillaan koko ajatusmaailman ymmärryksen puutteesta. 

Muutosvastarinta on suuri haaste hitaasti muokkaantuvalla toimialalla, jonka takia 

NCC:n olisi hyvä aluksi asettaa selkeitä, lyhyen tähtäimen tavoitteita työmaille. Tavoit-

teiden asettamisen lisäksi työmaahenkilöstö vaatii lisäkoulutusta kestävän kehityksen 

mahdollisuuksien ymmärtämiseksi. Tällä hetkellä työmaat kamppailevat kustannusten 

alentamisen kanssa. Uudet ideat yleensä perustuvat kustannusten alentamiselle ja tätä 

kautta kannattavuuden kasvattamisele, mutta työmaalla ajatellaan uusien ideoiden 

kokeilemisen olevan vielä tällä hetkellä liian suuri kustannuksellinen riski. Työmailla ja 

työmailta tulevien uusien ideoiden kohdalla pelätään vielä liialti sitä, että uusien ideoi-

den kokeilu ei onnistukaan ja tätä kautta toteutunut riski tuo työmaille lisää kustannuk-

sia. Tästä johtuen uusien ideoiden käyttöönottamista pidetään osittain työmailla vielä 

tällä hetkellä kiellettynä. 
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Kuitenkin alalle tarvitaan suuria harppauksia, jotta toimialan uudistaminen ja kestävän 

kehityksen näkyminen rakennusalalla on mahdollista. Yksi keino toimialan uudistami-

selle on asiakkaat huomioonottava rakentaminen. Vision tuotteistaminen onnistuu par-

haiten olemalla läheisessä vuorovaikutuksessa NCC:n asiakkaiden eli tilaajien kanssa. 

Vision tuotteistamisen seurantaan olisi hyvä kehitellä sovellus, jonka avulla pystytään 

näkemään, mikä taho on toteuttanut minäkin kiinteistön korjauksen. Toimialaa pystyt-

täisiin uudistamaan lanseeraamaan uudenlainen työkalu tai sovellus, esimerkiksi käyt-

tämällä jo olemassa olevia GPS-perusteisia sovelluksia (kuten Google-Maps), jonka 

avulla pystyisi näkemään, mitkä kiinteistöt ovat NCC:n korjaamia tai rakennuttamia.  

Toimialan uudistamiseksi NCC:n tulisi kehittää vieläkin enemmän lähiökehityskohteita 

yhteistyössä tilaajien kanssa jo lähitulevaisuudessa. Lähiökehityskohteissa toimialan 

uudistuminen tulisi näkymään suurina projekteina, joissa kestävän kehityksen jokainen 

osa-alue olisi selkeästi näkyvillä. Lähiöiden kehitysprojektit olisivat myös suuri askel 

vision tuotteistamiselle sekä asiakaslähtöisemmälle rakentamiselle, jossa uusien ideoi-

den kehittäminen on erityisen suotavaa. 

Norjassa NCC:llä on käytössään niin kutsuttu lumilautta, joka on suuri edistysaskel 

kestävän kehityksen saralla. Kuitenkaan ei voida vain olettaa tai odottaa, että Suomes-

sa kehitettäisiin vastaavanlainen tuote, joka ei ole muissa isoissa rakennusyrityksissä 

käytössä. Vaikka pieniä askelia parempaan suuntaan on jo otettu, NCC:llä ei voida vain 

lähteä jahtaamaan isoja harppauksia. Niiden pienten askelien saaminen NCC:n henki-

lökunnan rutiineiksi on myös erittäin tärkeä tavoite koko yrityksessä, eikä niiden merki-

tyksen korostamista voida jättää kokonaan taka-alalle.  

Korjausrakentamisen toimialalla on toteutettu jo jonkin verran elinkaarihankkeita, jotka 

tukevat kokonaisuudessaan kestävää kehitystä sekä asiakaslähtöisempää rakennuksi-

en toteuttamista. Elinkaarihankkeiden toteuttamisen osaamista tulisikin NCC:llä lisätä 

työmaahenkilökunnan lisäkouluttamisella. NCC:llä on käytössään tytäryhtiö Optiplan, 

joka on maan johtavia suunnittelutoimistoja energia-asioiden näkökulmasta. Optiplanin 

henkilökunnan tietotaitoa tulisikin tulevaisuudessa käyttää vielä enemmän hyväksi. 

Elinkaarihankkeet ovat niitä hankkeita, joiden toteuttamista voidaan heti alkaa kehittä-

mään. Miksi NCC Rakennus Oy:n tulisi kehittää kokonaan uusi ratkaisu kestävän kehi-

tyksen tai toimialan uudistamisen toteuttamiselle, kun elinkaarihankkeet voisivat olla se 

Suomen ”lumilautta” NCC:llä? Elinkaariosaamisen kehittäminen ja elinkaarihankkeiden 
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toteuttaminen myös esimerkiksi BREEAM – luokiteltuina referenssikohteina olisi myös 

suuri askel NCC:n kestävän kehityksen ratkaisujen tuotteistamiselle. NCC ei kuiten-

kaan pysty yksin muokkaamaan toimialaansa tai edes tuotteistamaan palveluitaan. 

Palveluiden tilaajien tulee ensikädessä ymmärtää eroavaisuudet eri rakennusyritysten 

välillä ennen kun voidaan puhua tuotteistamisesta tai täysin uuden toimintamallin kehit-

tämisestä. Rakennusalalla kaikessa ei voi olla paras, mutta joukosta erottumiseen tar-

vitaan ainakin yksi osa-alue, millä NCC yksinkertaisesti on tunnetusti parempi kuin 

muut. 
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7 Yhteenveto 

Rakennusala on vanhoillinen ja hitaasti muuttuva ala maailmalla. Se perustuu vanhoi-

hin, hyväksi koettuihin menetelmiin ja muutokset niin menetelmissä kuin toimintata-

voissakin ovat hitaita ja vaikeasti toteutettavissa. Rakennusyrityksillä onkin tämän 

vuoksi paljon haasteita voitettavanaan, mikäli yritykset haluavat pysyä alati muuttuvan 

maailman mukana. Yritysten elinehtona, niin rakennus- kuin muillakin aloilla, pidetään 

niiden liiketoimintaa sekä kaiken toiminnan kehittämistä. Jatkuva kehittyminen yritykse-

nä on mahdollista ainoastaan luomalla uusia tavoitteita, jotka haastavat yrityksen mu-

kavuusalueensa ulkopuolelle. 

NCC:n aikaisempi visio ”olemme johtava yritys” on pääosin saavutettu, jonka takia uut-

ta visiota lähdettiin kehittämään. NCC Rakennus Oy lanseerasi vuoden 2014 alussa 

uuden vision, mission, arvon sekä brändiaseman, joiden avulla NCC pyrkii kehittämään 

toimintaansa vihreät arvot huomioonottaen. NCC:n uusi visio ”NCC uudistaa toimi-

alaansa ja tarjoaa ylivertaisia, kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja” on eteenpäin 

työntävä ja kunnianhimoinen visio, jonka avulla NCC pyrkii parantamaan toimintatapo-

jaan entisestään ja tätä kautta erottumaan edukseen muiden rakennusalan yritysten 

joukossa. Uusi arvo ”edistyksellisyys”, missio sekä brändiasema kehitettiin tukemaan 

vision saavuttamista tulevaisuudessa. 

Kestävä kehitys on laaja käsite, jonka avulla rakennusalaa pystytään kehittämään pa-

rempaan suuntaan. Usein kestävä kehitys mielletään vain ympäristösidonnaisena sa-

naparina, jonka avulla pyritään estämään mm. ilmastonmuutosta. Kestävä kehitys on 

kuitenkin paljon muutakin ja lähtökohtaisesti sen avulla pyritään takaamaan hyvät elin-

mahdollisuudet myös tuleville sukupolville niin ympäristön, sosiaalisen ja kulttuurisen 

sekä taloudellisen kasvun kannalta.  

Vuosi 2014 oli alkumyllerryksen aikaa, jolloin uuden vision tuomia haasteita ja mahdol-

lisuuksia alettiin kartoittaa. Vanha strategiakausi on lopuillaan ja uusi strategia julkais-

taan vuoden 2015 alussa. Uusi strategia määrittää johtoryhmän näkemyksen siitä, mitä 

NCC:llä tulisi tehdä, jotta uuden vision tuomat mahdollisuudet saavutetaan. Vision kun-

nianhimoinen sanoma luo koko NCC:lle suuria paineita kehittää toimintatapojaan no-

peasti sekä suurin harppauksin. 
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Haastattelupohja 1 

Liite 1 on haastattelupohja, jota käytettiin jokaisessa haastattelussa. 

 

     Ina Suutari 

 

”NCC uudistaa toimialaansa ja tarjoaa ylivertaisia, kestävän kehityksen 

mukaisia ratkaisuja” 

”Edistyksellisyys” 

”Beyond Construction” 

 

1. NCC:n vanha visio ”Olemme johtava yritys” on pääosin saavutettu, oletko 
samaa mieltä? Millä tavoin sen huomaa? 
 

2. Mitä mielestäsi tarkoittaa NCC:n uusi visio? / Oletko ymmärtänyt mistä on 
kyse? 
 

3. Mitä ylivertaisia, kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja voisi olla sinun 
työssäsi?  
 

4. Miten kestävä kehitys näkyy NCC:llä korjausrakentamisessa? 
 

5. Mitä toimintatapojen muutoksia mielestäsi tulisi tehdä vision pohjalta KR:n 
toimialalla? 
 

6. Uusi arvo – edistyksellisyys, mitä mielestäsi tämä tarkoittaa käytännössä? 
 

7. Miten uusi arvo näkyy NCC:läisten tavassa toimia? 
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8. Millä tavoin mielestäsi NCC eroaa muista yrityksistä vision ja arvojen poh-
jalta? 
 

 
9. Mitä muuta tulisi ottaa huomioon, jotta uusi visio ja arvo toteutuvat? 

 
10. Brändiasema kuvaa NCC:n imagoa. Minkälaisena näet NCC:n imagon 

tällä hetkellä? 
 

11. Mistä on paras aloittaa, jotta NCC saavuttaa uuden vision, arvon sekä 
brändiaseman? 
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Haastattelupohja 2 

Liite 2:ssa on lisäkysymyksiä, joita käytettiin vain Mainingin koulun työmaatoimihenki-

löiden haastatteluissa. 

 

HAASTATTELUKYSYMYKSET  

KR     1.9.2014 

 

1. Miten kestävä kehitys mielestäsi näkyy korjausrakentamisessa NCC:llä? 
2. Miten yhdistäisit uuden vision ja uuden arvon korjausrakentamiseen? Mitä se 

tarkoittaa korjausrakentamisen näkökulmasta? 
3. Mitä ovat elinkaarimallit? 
4. Mitä tarkoittaa VDC? Mihin sitä käytetään? 
5. Mitä hyötyä VDC:n käytöstä olisi korjausrakentamisessa? 
6. Miten mielestäsi korjausrakentamisen yksikkö voisi toimia, jotta uusi visio saa-

vutetaan yksikön osalta? 
7. Minkälaisia mahdollisuuksia uusi arvo ja uusi visio antavat korjausrakentamisel-

le? 
8. Miten kehittäisit KR:n toimialan toimihenkilöiden toimintatapoja tulevaisuutta 

ajatellen? 
9. Miten kehittäisit KR:n toimialan työntekijöiden toimintatapoja tulevaisuutta aja-

tellen? 

 

 


